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Streszczenie
W niniejszym artykule dokonano prezentacji zagadnienia zintegrowanego 

zarządzania ryzykiem. W pierwszej części omówiono istotę procesu zarządzania 
ryzykiem, jego rodzaje, a także korzyści wynikające z zastosowania tego sytemu 
w strategii działalności przedsiębiorstwa. Ostatnia część artykułu, prezentując prak-
tyczne podejście do zintegrowanego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw z sektora 
MŚP, wskazuje na perspektywy jego rozwoju na polskim rynku w najbliższym czasie.

Wprowadzenie

Zdolność przedsiębiorstwa do postrzegania ryzyka stanowi fundamen-
talny czynnik umożliwiający działanie we współczesnym otoczeniu. Bez 
właściwego rozpoznania i zrozumienia zasad zarządzania ryzykiem trudno 
jest inwestować i podejmować właściwe inicjatywy biznesowe. Zmiany 
wpływające na obecne warunki procesów gospodarczych, do których należą 
m.in.: wzrost zagrożeń zewnętrznych (zarówno naturalnych, jak i wywołanych 
działaniem człowieka), skutki globalizacji oraz nowe tendencje w strategiach 
działania przedsiębiorstw, wymagają ewolucji podejścia kadry wysokiego 
i średniego szczebla w zakresie wiedzy i umiejętności, a także wprowadzenia 
systemu zintegrowanego zarządzania ryzykiem jako stałego elementu strategii 
przedsiębiorstwa. 
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1. Charakterystyka koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem (Enterprise Risk Management –  
ERM) uważa się obecnie za najbardziej kompletne, uniwersalne i holistyczne 
podejście do systemowego zarządzania ryzykiem1. Stowarzyszenie amerykań-
skich aktuariuszy (Casual Actuarial Society – CAS) jako pierwsze podjęło próbę 
zdefiniowania ERM, określając je jako koncepcję, która: ocenia, kontroluje, 
wykorzystuje, finansuje i monitoruje ryzyko ze wszystkich źródeł w celu zwięk-
szenia wartości przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie2. 

Jedną z głównych przyczyn wzrostu zainteresowania tematyką zarządzania 
ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz wypracowania nowego, kompleksowego podej-
ścia do zarządzania ryzykiem, jakim jest system ERM, były odnotowane w ciągu 
ostatnich dwóch dekad bankructwa korporacji, takich jak Enron czy Worldcom, 
oraz upadek banków: Barings Bank, Lehman Brothers, Daiwa, Sumitomo, NatWest 
Markets itp. Pomimo że wszystkie spośród wymienionych przypadków należą do 
najbardziej znanych globalnych gigantów, zagrożenie wzrostem ryzyka dotyczy 
również mniejszych, lokalnych przedsiębiorców. Zarówno w dużej korporacji, jak 
i w małym przedsiębiorstwie występują obawy związane z podejmowaniem wła-
ściwych decyzji czy też posiadaniem stosownych umiejętności kontrolowania i re-
alizowania zadań w zmieniającym się otoczeniu. W takim przypadku zarządzający 
dużą korporacją powinni opracować i wdrożyć kompleksowy system zarządzania 
ryzykiem, wspomagający funkcjonowanie organizacji na rynku, a działania przed-
stawicieli małych przedsiębiorstw należałoby ograniczyć do poziomu adaptacji 
jedynie podstawowych elementów takiej metodologii. 

Innym przykładem wzrostu znaczenia zintegrowanego procesu zarzą-
dzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest3: 

 – włączenie przez agencje ratingowe wymogu posiadania systemu zarządza-
nia ryzykiem jako czynnika niezbędnego do oceny kondycji przedsiębior-
stwa (np. Standard & Poor’s);

1 Należy zaznaczyć, że poza ERM w praktyce gospodarczej istnieją inne metody zarządza-
nia ryzykiem, do których zalicza się: Business Continuity Management, Business Continuity 
Planning, Disaster Recovery, Business Impact Analysis, Supply Chain Risk Management, Six 
Sigma, Supply Chain Security, Kazein i MoR (Management of Risk). Meandry upadłości przed-
siębiorstw, klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 84.

2 http://www.casact.org/research/erm/frame.pdf (15.05.2010).
3 Meandry upadłości przedsiębiorstw…, op.cit., s. 81.
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 – wprowadzenie zasad ładu korporacyjnego4 (corporate governance) w pod-
miocie gospodarczym, które powinny zagwarantować przestrzeganie pro-
cedur organizacyjnych i kontrolnych umożliwiających pomiar ryzyka pod-
miotu i sterowanie nim;

 – pojawienie się nowych, bardziej złożonych rodzajów ryzyka;
 – procesy globalizacji i konkurencja transnarodowa.

2. Rodzaje standardów ERM

Należy podkreślić, że koncepcja ERM nie jest w pełni jednoznaczna. 
W związku z tym w ostatnich latach powstało wiele opracowań odnoszących 
się do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie zróżnicowanych w sposobie 
podejścia, zakresie, umiejscowieniu procesów zarządzania ryzykiem w strate-
gii i strukturach przedsiębiorstwa, jak i w szczegółach technicznych. 

Jedną z godnych uwagi koncepcji ERM jest Standard Zarządzania 
Ryzykiem utworzony przez FERMA5 (Federation of European Risk 
Management Associations). Dokument ten stanowi niejako szkielet procesu 
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, obejmując m.in. takie elementy, 
jak identyfikacja, ocena, analiza oraz sposoby monitorowania i dokumento-
wania działań6. Standard FERMA w poglądowy sposób przedstawia składowe 
procesu zarządzania ryzykiem oraz wyznacza przykładowe punkty odnie-
sienia dla szacowania zidentyfikowanego ryzyka. Natomiast uniwersalność 
dokumentu pozwala na adaptację jego rozwiązania niemal w każdym przed-
siębiorstwie, nie ograniczając możliwości wprowadzania zmian.

4 W Polsce ogłoszono zasady ładu korporacyjnego autorstwa Komitetu Dobrych Praktyk 
Forum – Corporate Governance. W 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
przyjęła te zasady pod nazwą Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, które obowiązują 
od 1 stycznia 2008 r., www.corp-gov.gpw.pl (15.05.2010).

5 FERMA jest instytucją skupiającą ludzi i przedsiębiorstwa zarządzające ryzykiem na 
Starym Kontynencie. Od czerwca 2007 r. jej członkiem jest także Polskie Stowarzyszenie 
Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Lektura standardu FERMA liczy zaledwie 16 stron, w ra-
mach których zaprezentowano podstawowe definicje ryzyka i zarządzania ryzykiem oraz 
wskazano czynniki ryzyka występujące w przedsiębiorstwie; por. M. Okuniewski, Jaką me-
todę wybierzemy… metodę zarządzania ryzykiem?, w: Risk fokus, oblicza ryzyka nr 4, red.  
Z. Żyra, Ergo Hestia, Sopot 2007, s. 7.

6 Z. Żyra, Zarządzanie ryzykiem – jeśli nie teraz, to kiedy?, w: Risk fokus, oblicza ryzyka 
nr 1, op.cit, s. 4.
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Drugim standardem ERM, któremu warto przyjrzeć się bliżej, jest opra-
cowanie amerykańskiej organizacji zajmującej się raportowaniem finanso-
wym, etyką w biznesie, efektywną kontrolą oraz ładem korporacyjnym, znane 
jako COSO II7 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission). Obecnie jest to najpopularniejszy model, który w przejrzysty 
i prosty sposób przybliża mechanizmy zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 
COSO II stanowi trójwymiarową koncepcję, przedstawioną w postaci sześcia-
nu. Podstawowy obszar obejmuje sekwencję ośmiu etapów tworzących proces 
zarządzania ryzykiem – począwszy od analizy środowiska, poprzez ustalenie 
celów, analizę ryzyka, a skończywszy na kontroli i monitorowaniu. Kolejna 
płaszczyzna odzwierciedla strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa8. Ten 
trójwymiarowy obraz zarządzania ryzykiem uzupełnia trzecia płaszczyzna, 
reprezentująca kategorie celów występujących w przedsiębiorstwie, do których 
zalicza się cele strategiczne, operacyjne, sprawozdawczość oraz zgodność. 
COSO II jest pierwszym opracowaniem, w którym w sposób kompleksowy 
opisane zostały wszystkie kluczowe zasady, jakich powinno się przestrzegać 
w przedsiębiorstwie narażonym na ryzyko. Dodatkowo publikacja omawia 
problemy, które towarzyszą przedsiębiorstwu w trakcie wdrożenia samego 
systemu zarządzania ryzykiem, jak i w procesie ich skutecznej eliminacji. 

Kolejną z prezentowanych norm ERM jest australijsko-nowozelandzki 
standard AS/NZS 4360:2004. Podobnie jak w przypadku pozostałych opraco-
wań, AS/NZS dotyczy ryzyka i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. 
Przebieg procesu obejmuje pięć podstawowych etapów: określenie celów, 
identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, ocena ryzyka oraz reakcja na ryzyko. 
Dla kompleksowego ujęcia wyodrębnione zostały dodatkowe elementy (komu-
nikacja i konsultacje oraz monitoring i weryfikacja), które z każdym innym 
etapem procesu tworzą sprzężenie zwrotne9. Poza opracowaniem wszystkich 

7 COSO II składa się z dwóch części. Pierwsza definiuje zarządzanie ryzykiem korpo-
racyjnym oraz opisuje zasady i koncepcje stanowiące wskazówki do oceny i zwiększenia 
efektywności zarządzania ryzykiem na wszystkich szczeblach organizacji. Druga – ilustruje 
techniki zastosowania poszczególnych elementów struktury ramowej, http://www.pbsg.pl/
coso-ii.html (18.05.2010).

8 Enterprise Risk Management – Integrated Framework, Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission 2004, s. 3–5.

9 Szczegółowy opis wszystkich etapów procesu zarządzania ryzykiem w standardzie AS/
NZS zawiera m.in. opracowanie: Risk Management AS/NZS 4360:2004, Standards Australia/
Standards New Zealand 2004, s. 9–22.
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elementów procesu zarządzania ryzykiem dokument zawiera istotne zalecenia 
odnoszące się do sposobu tworzenia struktury organizacyjnej przedsiębior-
stwa oraz określania kompetencji poszczególnych podmiotów. Wdrożenie 
rozwiązań proponowanych w ramach AS/NZS możliwe jest w przedsię-
biorstwach o różnej wielkości, które poszukują kompleksowego, a zarazem 
elastycznego systemu zarządzania ryzykiem z możliwością jego modyfikacji 
i indywidualizacji. 

Analizując najbardziej znane koncepcje ERM, warto również przybliżyć 
istotę nowo utworzonego standardu ISO 31000:2009, zawierającego generalne 
zasady zarządzania ryzykiem mające wesprzeć przemysł i handel, spółki pu-
bliczne i prywatne w pewnym oraz skutecznym wyjściu z globalnego kryzysu 
finansowego. Rezultatem prac w ramach ISO 31000 jest ustalenie ram i proce-
sów zarządzania ryzykiem odpowiadających każdej formie przedsiębiorstwa 
bez względu na wielkość i profil działalności. Dokument ten składa się z 11 
zasad, których przedsiębiorstwo powinno przestrzegać w celu efektywnego 
zarządzania ryzykiem. Zgodnie z intencjami Międzynarodowej Organizacji 
Standaryzacyjnej (International Organization of Standarisation) ISO 31000 
uzupełnia, lecz nie zastępuje pozostałych standardów zarządzania ryzykiem, 
bez konieczności certyfikowania. 

Dokonując zestawienia zaprezentowanych powyżej standardów, należy 
zauważyć, że istnieją niewielkie różnice pomiędzy proponowanymi schema-
tami, polegające głównie na wyodrębnieniu bądź wyłączeniu poszczególnych 
etapów z procesu. Omówione w niniejszej części dysertacji normy: FERMA, 
COSO II, AS/NZS i ISO 31000:2009, mogą stanowić podstawę do uzupełnie-
nia rozwiązań dotychczas stosowanych w przedsiębiorstwie o nowe, zintegro-
wane, a zarazem indywidualne i elastyczne podejście do sytemu zarządzania 
ryzykiem. 

3. Korzyści wynikające z zastosowania koncepcji ERM w przedsię - 
biorstwie

Mając na uwadze niedawne problemy wielu znanych instytucji finanso-
wych, trudno było jednoznacznie określić bezpośrednie korzyści wynikające 
z zastosowania koncepcji ERM. Dopiero badania przeprowadzone na zlecenie 
brytyjskiego stowarzyszenia menadżerów ryzyka AIRMIC z 2008 roku, 
w których dokonano analizy 20 dojrzałych przedsiębiorstw dysponujących 
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systemem zintegrowanego zarządzania ryzykiem, bezsprzecznie potwierdziły 
istotność omawianej koncepcji, wskazując na następujące korzyści10:
 – poprawa procesu podejmowania decyzji, szczególnie na szczeblu strate-

gicznym,
 – poprawa standardów corporate governance oraz compliance,
 – umożliwienie szybkiego i jednocześnie bezpiecznego wzrostu przedsię-

biorstwa,
 – podwyższona zdolność do delegowania kompetencji w dół szczebli zarząd-

czych, a tym samym większa elastyczność przedsiębiorstwa,
 – zmniejszenie ekspozycji na ryzyko na poziomie projektów i operacji,
 – większy odsetek projektów i ulepszeń procesów biznesowych zakończo-

nych sukcesem, zdolność do podjęcia trudnych, ale obiecujących projektów,
 – niższy koszt ryzyka (redukcja składek ubezpieczeniowych) i ponoszonych 

strat znacznie przewyższają nakłady na risk management,
 – zmniejszenie sumy kosztów dotychczasowych działań minimalizujących 

ryzyko o 50% (dzięki integracji służb, systemów i procesów prewencyj-
nych oraz redukcji powtarzających się działań),

 – poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej i wydajności.

4. Podejście do zintegrowanego zarządzania ryzykiem w sektorze MŚP 
– doświadczenia krajowe i zagraniczne

W Polsce zarządzanie ryzykiem kojarzone jest przede wszystkim 
z przedsiębiorstwami sektora finansowego, a ściślej ubezpieczeniami, kredy-
tami i inwestycjami giełdowymi. Przedsiębiorstwa reprezentujące pozostałe, 
niefinansowe branże, nie dysponując formalnym rejestrem ryzyka oraz wdro-
żonymi metodami jego identyfikacji i oceny, prowadzą proces zarządzania 
ryzykiem często w sposób nieświadomy i niesystematyczny. Analiza poten-
cjalnych zagrożeń dokonywana jest jedynie wycinkowo, skupia się głównie na 
ryzyku finansowym i zdarzeniach losowych. W konsekwencji nie wszystkie 
rodzaje ryzyka są właściwie zidentyfikowane oraz objęte adekwatnymi pro-
cedurami zaradczymi11.

10 Meandry upadłości przedsiębiorstw…, op.cit., s. 87.
11 M. Szczerbak, Ryzyko strategiczne działalności przedsiębiorstwa i możliwości jego 

ograniczania, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, red. A. Fierla, Wydawnictwo Szkoły 
Głównej Handlowej, Warszawa 2009, s. 48.
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Według badań przeprowadzonych w 2007 roku wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw województwa pomorskiego12 sporządzanie analizy ryzyka 
charakterystycznej dla prowadzonej działalności deklaruje jedynie 16,83% 
badanych (14,85% robi to w ograniczonym zakresie, 1,98% – kompleksowo). 
Z kolei 71,29% respondentów nie widzi potrzeby dokonywania analizy ryzy-
ka w przedsiębiorstwie, a blisko 6% nie wie, na czym taka analiza miałaby 
polegać. Przedsiębiorcy deklarujący sporządzanie analizy ryzyka dodatkowo 
zapytani zostali o fakt tworzenia na potrzeby tej analizy listy różnych rodza-
jów ryzyka. Spośród nich 35,29% nie wiedziało, na czym taka metoda miałaby 
polegać, co czyni wątpliwą wcześniejszą deklarację o prowadzeniu działań 
w zakresie zarządzania ryzykiem na jakimkolwiek poziomie. 47% badanych 
przedsiębiorstw potwierdziło tworzenie listy zawierającej klasyfikację ryzyka 
(29,41% – kompleksowo na potrzeby optymalizowania ochrony ubezpiecze-
niowej, 17,65% – tylko częściowo, w celu eliminacji kosztów ubezpieczeń 
zbędnych). Natomiast 17,65% respondentów deklarujących we wcześniejszych 
odpowiedziach prowadzenie analiz ryzyka nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Godne uwagi wnioski zawiera również raport AON Polska z 2009 roku, 
zatytułowany Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce13. 
Podstawowym elementem badań było wskazanie dziesięciu głównych grup 
ryzyka występujących w działalności polskich przedsiębiorstw oraz ich 
zestawienie z rejestrem pochodzącym z badania globalnego w celu porów-
nania wyników. Wśród odpowiedzi respondentów przeważa stwierdzenie, iż 
obecnie największym zagrożeniem zarówno dla polskich, jak i zagranicznych 
przedsiębiorców są konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego. Raport 
ujawnia również rodzaje ryzyka charakterystyczne wyłącznie dla polskich 
przedsiębiorstw, do których należy zaliczyć: ryzyko związane z opóźnienia-

12 W badaniach wzięło udział łącznie 101 przedsiębiorstw reprezentujących branżę produk-
cyjną, usługową i nowoczesną (usługi informatyczne, produkcja podzespołów). Kwestionariusz 
ankietowy, użyty przy prowadzeniu badania, składał się z 60 pytań zamkniętych dotyczą-
cych problematyki zatrudnienia, inwestycji i ubezpieczeń w MŚP. A. Mikulska, Świadomość 
ubezpieczeniowa przedsiębiorstw sektora MŚP. Wyniki badań praktyk ubezpieczeniowych, 
„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 2, s. 92–94. 

13 W badaniach wzięło udział 106 respondentów z różnych sektorów polskiej gospodarki. 
Większość badanych przedsiębiorstw stanowiły firmy prywatne (87%, z czego 46% to przed-
siębiorstwa z sektora MŚP) przy 13-proc. udziale spółek notowanych na giełdzie papierów 
wartościowych. J. Słobosz, R. Ziomko, Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach 
w Polsce, Wydawnictwo AON Polska, Warszawa 2009, s. 13. 
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mi w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów lub z ich z brakiem oraz 
ryzyko kursów walutowych. W przeciwieństwie do światowego rankingu 
w polskiej edycji nie uwzględniono zjawiska przerwy w działalności, ryzyka 
odpowiedzialności cywilnej oraz niepowodzenia w zatrzymaniu lub przycią-
gnięciu utalentowanych pracowników. 

Badania AON poruszyły również kwestię poziomu przygotowania 
polskich przedsiębiorców do kompleksowego zarządzania ryzykiem. 
Porównanie uzyskanych wyników z rezultatami badań globalnych wskazuje 
na zdecydowanie niższy stopień ogólnego przygotowania w odniesieniu do 
kluczowych grup ryzyka zagrażających polskim przedsiębiorcom. Sytuacja 
została zaprezentowana w tabeli 1. 

Tabela 1

Przygotowanie firm do zarządzania ryzykiem

Nr Ranking ryzyka 
w Polsce

Formalny plan 
działania  

[% organizacji]
Globalny ranking ryzyka

Formalny plan 
działania  

[% organizacji]

1 Spowolnienie 
gospodarcze 20 Spowolnienie gospodarcze 60

2 Wahania kursów 
walut 43 Zmiany w otoczeniu 

prawnym/regulacyjnym 65

3 Wahania cen 
surowców 27 Przerwa w działalności 79

4
Zmiany w otoczeniu 

prawnym/
regulacyjnym

15 Wzrastająca konkurencja 71

5 Wzrastająca 
konkurencja 19 Wahania cen surowców 77

6 Kontrahenci – 
należności handlowe 36 Utrata reputacji 58

7 Przepływy pieniężne/
ryzyko płynności 27 Przepływy pieniężne/ryzyko 

płynności 75

8 Utrata danych 18 Zakłócenia/przerwa 
w łańcuchu dostaw 70

9 Zakłócenia/przerwa 
w łańcuchu dostaw 10 Odpowiedzialność  

cywilna/roszczenia 81

10 Utrata reputacji 8
Niepowodzenia w zatrzymaniu 

lub przyciągnięciu 
utalentowanych pracowników

68

Źródło:  J. Słobosz, R. Ziomko, op.cit., s. 22.
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W ramach badań AON wyodrębniono także priorytety działań dotyczące 
zintegrowanego zarządzania ryzykiem (tabela 2). 

Tabela 2 

Priorytety działań względem zarządzania ryzykiem

Działania Obecnie W ciągu 2 lat

Zgodność działania z regulacjami i przepisami oraz raportowanie 1 2
Identyfikacja, kwantyfikacja i analiza ryzyka 2 1
Zakup ubezpieczeń 3 6
Kontrola strat, prewencja 4 4
Zarządzanie ryzykiem na bazie całej organizacji – ERM 5 3
Finansowanie ryzyka 6 5
Zarządzanie roszczeniami, szkodami 7 9
Planowanie kryzysowe na wypadek nagłych zdarzeń 8 8
Komunikacja ryzyka, szkolenia w ramach organizacji 9 7
Komunikacja ryzyka – zewnętrzna do partnerów biznesowych, 
klientów 10 10

Źródło:  J. Słobosz, R. Ziomko, op.cit., s. 28.

Identyfikacja, kwantyfikacja i analiza ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem 
na bazie całej organizacji są działaniami, których znaczenie w najbliższych 
dwóch latach wzrośnie. Należy zwrócić uwagę również na wewnętrzną ko-
munikację ryzyka i szkolenia, które są istotnym elementem pozwalającym na 
budowę właściwej kultury zarządzania ryzykiem w organizacji i kluczowym 
czynnikiem sukcesu programu zarządzania ryzykiem. Każdy skuteczny 
program ERM rozpoczyna się od identyfikacji i oceny ryzyka, potem buduje 
się stosowną infrastrukturę, następnie ciągle się ją poprawia i wbudowuje 
właściwe praktyki w codzienną działalność i procesy biznesowe organizacji. 
Obecnie priorytetem są działania dotyczące zapewnienia zgodności z przepi-
sami prawa. Takie podejście będzie miało w przyszłości mniejsze znaczenie. 
Jednakże ciągle rosnące i zmieniające się wymagania prawne oraz regula-
cyjne powodują powszechne przekonanie, że działania te będą miały wciąż 
wysoki priorytet. Istotne zmiany dotyczyć będą zakupu ubezpieczeń. Obecna 
wysoka trzecia pozycja może wskazywać na konieczność redukcji kosztów 
związanych z tym obszarem w świetle kryzysu ekonomicznego. W niektórych 
branżach koszt transferu ryzyka (jeden z elementów łącznego kosztu ryzyka) 



564 Agnieszka Szewczuk

stanowi znaczącą pozycje kosztową, której zmniejszenia mogą oczekiwać 
zarządzający. Wraz z rozwojem systemów zarządzania ryzykiem przedsię-
biorstwa coraz częściej będą zmierzały w kierunku skutecznych rozwiązań 
minimalizacji i zatrzymania ryzyka kosztem bezpośredniego transferu ryzyka 
na ubezpieczyciela.

Podsumowanie

Jak widać, zintegrowane zarządzanie ryzykiem na poziomie polskich 
przedsiębiorstw nie gwarantuje skutecznej ochrony oraz nie pozwala na bez-
pieczne wykorzystywanie pojawiających się szans. Zdaniem T. Kaczmarka 
sytuacja ta dotyczy głównie przedsiębiorstw z sektora MŚP, które napotykają  
szereg następujących trudności14:
 – brak specjalistów w zakresie risk management,
 – słaba pozycja i siła negocjacyjna w porównaniu z dużymi przedsiębior-

stwami,
 – ograniczony przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a towarzy-

stwami ubezpieczeniowymi i bankami,
 – brak narzędzi skutecznej kontroli ryzyka.

Z drugiej strony przy obecnym poziomie międzynarodowych powiązań 
polskiej gospodarki oraz na podstawie tendencji występujących na rynkach 
rozwiniętych, gdzie odnotowano znaczny wzrost zainteresowania komplekso-
wym podejściem do zarządzania ryzykiem, z dużym prawdopodobieństwem 
można przewidzieć, że zintegrowane zarządzanie ryzykiem będzie zyskiwało 
na znaczeniu również w polskich przedsiębiorstwach, zarówno w wymiarze 
strategicznym, jak i operacyjnym. Warto zaznaczyć, iż w ostatnich latach 
problematykę zintegrowanego zarządzania ryzykiem poruszano na różnego 
rodzaju konferencjach naukowych i branżowych dla menedżerów oraz 
wśród firm szkoleniowych wdrażających systemy zarządzania. Ponadto po 
wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej istnieje możliwość wyko-
rzystania unijnych środków na wprowadzanie procedur zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie. 

14 T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne, Difin, 
Warszawa 2008, s. 109–111.
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ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN SME SECTOR  
– TRIAL OF EVALUATION

Summary

The article presents the concept of enterprise risk management. The first part of 
the paper focus on risk management essence, its types and benefits of adaptation this 
kind of strategy in business activity. The last part brings up the empirical approach 
to enterprise risk management in SME sector and points at outlooks of its growth on 
polish market in the next few years.

Translated by Agnieszka Szewczuk


