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Aktywne podejście do ryzyka

Definicja ryzyko pochodzi 
od starowłoskiego „risicare”

co oznacza

Odważ się!

Nie bój się ryzyka!
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Definicje ryzyka

▪ Ryzyko: możliwość urazu lub straty zdefiniowana jako miara 
prawdopodobieństwa i dotkliwości negatywnych skutków dla zdrowia, mienia, 
środowiska lub innych wartości (CAN/CSA-Q850-97)

▪ Ryzyko: możliwość, że zdarzy się coś, co wpłynie na cele. Mierzone pod 
względem konsekwencji i prawdopodobieństwa. (AS/NZS 4360:2004)

▪ Ryzyko: niepewność wpisana w plany oraz możliwość, że zdarzy się coś 
(np. nieprzewidziana sytuacja) co może wpłynąć na perspektywy realizacji celów 
przedsiębiorstwa lub projektu (BS 6079-3:2000) 

▪ Ryzyko: kombinacja prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji 
(ISO GUIDE 73:2001)

▪ Ryzyko: Niepożądana sytuacja lub okoliczność którą cechuje zarówno 
prawdopodobieństwo wystąpienia, jak i potencjalne negatywne konsekwencje 
dla projektu (EN ISO 17666:2003)

▪ Ryzyko: wpływ / skutek niepewności na cele
Risk: effect of uncertainty on objcetives 
(ISO 31000:2009 E / ISO GUIDE 73:2009)
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Ryzyko (zagrożenie i szansa)

NAJWAŻNIEJSZE RYZYKA

Ryzyko Strategiczne

 Ryzyko Geopolityczne / 

Makroekonomiczne

 Ryzyko Finansowe

 Ryzyko Reputacyjne

 Ryzyko Regulacyjne

 Ryzyko Projektowe

 Ryzyko Operacyjne w tym 

bezpieczeństwo

 Ryzyko Środowiskowe i Społeczne
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OperacyjneStrategiczne

Finansowe
Reputacja & 

Compliance



Kontekst - jaki jest dziś profil ryzyka naszej działalności

– czy więcej szans, czy więcej zagrożeń czeka nas na zdefiniowanej ścieżce rozwoju?

w możliwej do przewidzenia 

przyszłości przeważają:

„śnieg, grad, mróz i gdzieniegdzie 

możliwe słońce zza chmur”

w możliwej do przewidzenia 

przyszłości przeważają:

„słońce i możliwe przejściowe 

zachmurzenia”

Ryzyko strategiczne – co nas czeka?



Natura ryzyka – obowiązują prawa naturalne (zasada „Pareto”)

80%

20%

80%

20%

Ryzyko Potencjalny wpływ / strata
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Natura ryzyka – dwie strony medalu
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Uniknięcie 

istotnych strat

i dzięki temu 

wykorzystanie 

kapitału 

na realizację szans 

rozwojowych
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Jak zapanować nad ryzykiem - perspektywa



RYZYKO

=

Wpływ niepewności na cele
definicja wg ISO 31000

Ryzyko może być zdefiniowane 

jako przedział niepewności 

– możliwego odchylenia 

dla zakładanej ścieżki realizacji Celu
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Jak wizualizujemy ryzyko – prognozowanie / mapa
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Które ryzyko jest dla nas ważne

◼ ... priorytety

MAŁE UMIARKOWANE DUŻE
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Wielkość potencjalnego wpływu (skutków)
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Ryzyka Krytyczne =

Ryzyka nieakceptowalne

Wymagające 

natychmiastowych, 

dodatkowych działań -

Planów Ograniczenia Ryzyka

i ustanowienia kontroli oraz 

monitorowania

Ryzyka Znaczące

Wymagające ustanowienia 

kontroli i monitorowania, 

mogą być podjęte decyzje 

(uzasadnione kosztowo) 

o Planach Ograniczania 

Ryzyka

Ryzyka Znikome

Wymagające okresowej

weryfikacji i oceny

Ryzyko nie wymaga 

systemowych kontroli 

i monitorowania

„Apetyt” na ryzyko – definiuje Właściciel Celu
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Proces ZR i reakcja na ryzyko

Źródło: PN-ISO 31000:2012.
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▪ 0.3.3 
Podejście oparte na ryzyku: 
organizacja powinna planować i wdrażać działania, 
które uwzględniają ryzyka i szanse.
Ryzyko jest efektem niepewności i skutek niepewności może 
mieć wpływ pozytywny jak i negatywny.

▪ 4.4 
Organizacja powinna określić procesy…, 
oraz powinna uwzględnić szanse i ryzyka.

▪ 6.1.1 
Planując system należy określić szanse i ryzyka 

▪ 6.1.2 
Organizacja powinna zaplanować działania odnoszące 
się do ryzyk i szans oraz sposób wdrożenia tych działań 
do procesów SZJ oraz sposób oceny skuteczności tych działań.

▪ 10.2.1 
w przypadku wystąpienia niezgodności należy aktualizować 
ryzyka i szanse określone w trakcie planowania.

▪ 10.3
organizacja powinna doskonalić system,…, 
rozważyć wyniki analizy i oceny oraz dane wyjściowe 
z przeglądu zarządzania w celu określenia czy istnieją potrzeby 
lub szanse które powinny być uwzględnione jako elementy 
ciągłego doskonalenia.

ISO 9001 ISO 31000 



ROACE % 
WYNIK [(Handel X% + Produkcja X%) + Transakcje Zabezpieczające X%] 

WYNIK + DŁUG/INWESTYCJE (Handel X% + Produkcja X% + Inne X%) + Kapitały Własne 
 
ROACE = zysk z działalności operacyjnej * (1-0,19) / (kapitał własny + kredyty i pożyczki 
długoterminowe + kredyty i pożyczki krótkoterminowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) * 
100 
 
 
 

Wskaźnik EBITDA%  
WYNIK [(Handel X% + Produkcja X%) + Transakcje Zabezpieczające X%] + Amortyzacja 

PRZYCHODY (Handel 100%) 
 
Marża EBITDA = (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży 
towarów, materiałów i produktów  * 100 
 
 

Cel

Biznesowy

SPÓŁKI

PIONY

DZIAŁY

PROJEKTY

Gdzie zatem szukać kluczowych ryzyk?
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Gdzie szukać kluczowych ryzyk c.d.?
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“wyspy“

=

Poziomy 

w Organizacji 

Rynki, Produkty, 

Surowce

+

Procesy, Projekty

+

W jaki sposób skaskadowane są Cele? 

Które obszary działalności mają największy wpływ 
na realizację Celów ?



Zaufanie interesariuszy
Czy nadal mamy „przyzwolenie” do działania i dalszego rozwoju?
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o Ryzyko HSE 

o Ryzyko poszukiwawcze

o Ryzyko wydobycia

o Ryzyko produkcji

o Ryzyko sprzedaży

o Ryzyko logistyczne

o Ryzyko zakupów

o Ryzyko operacji finansowych

o Ryzyko systemów IT

o Ryzyko sił natury

o Ryzyko bezpieczeństwa 

(security)

o Ryzyko rynkowe 

(cen produktów i surowców, 

walut i stóp procentowych)

o Ryzyko płynności i finansowania

o Ryzyko kredytowe
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o Ryzyko prawne

o Ryzyko pracownicze

o Ryzyko inwestorów

o Ryzyko zaufania klientów

o Ryzyko społeczne i środowiskowe

o Ryzyko geopolityczne

o Ryzyko projektów strategicznych

o Ryzyko regulacyjne 

o Ryzyko mega-trendów

o Ryzyko technologiczne 

o Ryzyko kompetencji

Operacyjne

Reputacja & 

Compliance

Strategiczne

Finansowe

Właściciele ryzyk w Organizacji – zacznij od TOP RISKs



Cele stawiane przed systemowym ZR

◼ Wiedzieć szybciej  

◼ Móc reagować natychmiast

◼ Podejmować właściwe decyzje 
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Proces ZR – filary – aktywne podejście do ryzyka
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PROCEDURA 
Nr GLS.54.02.00.00 

Data 22.12.2017 Nr wyd. 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stop:  

Ryzyko  

zarządzane 

Start:  

Potrzeba 

oceny ryzyka 

Identyfikacja 

 ryzyka / 

 okresowy  

przegląd ryzyka 

Ocena 

ryzyka 

Określenie  

sposobu  

postępowania 

z ryzykiem 

Monitorowanie 

poziomu  

ryzyka 

Raportowanie 

Komunikacja ryzyka 

Aktywna 

identyfikacja 

ryzyka

Profesjonalna

ocena 

ryzyka

Konkretna 

odpowiedź 

na ryzyko 

– realne działanie



Kto zarządza 

ryzykiem ?
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„Zapewne żadna umiejętność nie jest ważniejsza 

w osiąganiu powodzenia w życiu, niż zdolność 

podejmowania właściwych decyzji”

(S.P. Robbins)

Czy podejmowanie decyzji ma wpływ na poziom ryzyka ?



21

1. Czy wiesz, ile w najbliższym miesiącu / kwartale / roku powinieneś podjąć decyzji?

2. Czy wiesz, które z nich są kluczowe?

3. Czy zaplanowałeś i przydzieliłeś zasoby do przygotowania i podjęcia tych kluczowych decyzji? 

4. Czy wiesz, jaki jest poziom ryzyka związany z tymi decyzjami?

5. Czy wiesz, jakie są możliwe alternatywy oraz skutki w przypadku nie podjęcia tych decyzji?

6. Czy wiesz, jaki jest poziom wiarygodności informacji oraz pewności założeń 

będących podstawą oczekiwanych efektów tych decyzji?

oraz

7. Czy wiesz, jaki jest poziom skuteczności podejmowanych przez Ciebie 

/ Twoją organizację decyzji?

8. Czy wiesz, które elementy procesu / procesów podejmowania decyzji 

są skuteczne, a które wymagają poprawy?

9. Czy wiesz, ile kosztuje Cię podejmowanie i/lub nie podejmowanie decyzji?

Jeżeli nie potrafimy odpowiedzieć na powyższe pytania, 

oznacza, że nie zarządzamy procesami podejmowania decyzji

Czy potrafimy odpowiedzić na poniższe pytania?
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o Globalizacja

o Innowacyjność

o Większa konkurencyjność

o Wzrost znaczenia aktywów 

niematerialne (zaufanie)

o Nowe modele biznesowe

o Gospodarka oparta na wiedzy

o Walka o talenty

o Przemysł 4.0 

Wszechobecna złożoność oraz niepewność Megatrendy

o Mnogość celów

o Mnogość regulacji i wymagań

o Mnogość stron 

zainteresowanych

o Duża dynamika i zmienność 

warunków otoczenia 

o Wszechobecna niepewność  

i ryzyko

o Mnogość systemów 

sterowania: jakością, celami, 

procesami, ryzykiem, 

compliance, … itp..

Uwarunkowania podejmowania decyzji
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Wybrane definicje „decyzji”

Autor Definicje
J. Bross Wybór działania racjonalnego

C. Colbe Wybór wśród alternatyw działania najbardziej odpowiadającego 

przyjętym kryteriom

P. Drucker Wyrok (o działaniu decydenta) zawierający ryzyko

W. Flakiewicz

Działanie polegające na nielosowym wyborze ze zbioru 

dopuszczalnych celów i metod postępowania konkretnego celu i 

metod działania, opartego na dostępnych zbiorach informacji

A. Grossman

W różnym stopniu nieświadomy, nielosowy wybór spośród 

możliwych sposobów działania tego sposobu, który w momencie 

wyboru uznany zostaje za najlepszy, tzn. zapewni możliwie 

wysoki stopień realizacji celu i odpowiada przyjętym 

kryteriom oraz będzie realizowany

B. de Jouvenel Akt polegający na tym, że jednostka wybiera jedną 

z wielu dróg, które wydają się możliwe

H. Simon
Wybór kierunku działania zgodnego z uznanym systemem 

wartości

„Decyzja ma sens tylko wtedy, 

gdy mając do wyboru wiele alternatywnych rozwiązań, 

wiemy, jakie wynikną z nich konsekwencje”

Którą drogę wybrać ?

Wartość decyzji
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Czynniki wpływające na racjonalizm i obiektywizm decyzjiTeorie podejmowania decyzji

o Teoria klasyczna decyzji: podejmowanie decyzji 

jest etapowym procesem racjonalnych wyborów.

o Teoria behawioralna: decyzje nie są 

racjonalne z uwagi na cechy osobowości 

oraz sytuacje w których znajduje się decydent

o Teoria agencji: relacja agencyjna powoduje problem 

optymalizacji, którego założeniem jest odnalezienie 

bodźców do działania zleceniobiorcy „agenta” 

zgodnie z oczekiwaniami właściciela.

Możliwości poznawcze i decyzyjne,

oraz emocje i motywacje wynikające 

z indywidualnych cech decydenta 

oraz wpływu otoczenia

Teorie podejmowania decyzji
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Etapy procesu podejmowania decyzji

ETAPY PROCESU RACJONALNEGO PODEJMOWANIA 

DECYZJI (w ujęciu klasycznym)

o 1.Zdefiniowanie problemu / decyzji

o 2.Zebranie i analiza informacji i danych

o 3.Identyfikacja alternatywnych rozwiązań

o 4.Walidacja dowodów / założeń i ocena ryzyka

o 5.Wybór najlepszej alternatywy i podjęcie decyzji

o 6.Wdrożenie decyzji

o 7.Ocena wdrożenia i skutków decyzji 

„it is impossible to have perfect and complete 

information at any given time to make a decision”

Noblista H.Simon twierdził, że nie jest możliwe zapewnienie 

kompletnej informacji do podjęcia decyzji 

oraz że decyzje nie są racjonalne.

Jakkolwiek w otoczeniu wszechobecnej kompleksowości i 

niepewności nie jest możliwe zapewnienie pełnej racjonalizacji 

decyzji (zgodnie z H.Simon), 

możliwe jest jednak istotne podniesienie jakości i racjonalności 

decyzji (zgodnie z teorią klasyczną) – poprzez:

- poprawę poszczególnych etapów podejmowania decyzji oraz 

- wdrożenie ciągłego doskonalenia procesów podejmowania 

decyzji w organizacjach.

Możliwe obszary poprawy „decyzyjności”

Proces podejmowania decyzji



Analiza informacji i otoczenia, Konsultacja, Komunikacja, Raportowanie

DECYZJE 
DO PODJĘCIA

WYNIKI PODEJMOWANYCH 
DECYZJI 

(obecne i prognozowane)

PROFIL RYZYKA DECYZJI 
(zagrożenia i szanse)

OCZEKIWANA 
WARTOŚĆ

RYZYKO i 
NIEPEWNOŚĆ 

(ekspozycja na ryzyko)

APETYT 

na ryzyko 

i niepewność

Odpowiedź na ryzyko i niepewność / działania

Możliwy Model Systemu Zarządzania Decyzjami – Zarządzania Ryzykiem

ZAPEWNIENIE 
ZASOBÓW i NARZĘDZI 

do przygotowania 
i podjęcia DECYZJI

ZARZĄDZANIE 
PROCESEM / AMI

podejmowania DECYZJI

Ciągłe doskonalenie

CELE
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o Podejmowanie decyzji (cecha: decyzyjność) jest dziś „ukrytym” 

(nie opisanym i nie zdefiniowanym) tj. nie w pełni świadomie 

zarządzanym elementem organizacji

o Organizacje przyszłości będą odnosiły sukcesy i uzyskiwały 

przewagę konkurencyjną głównie ze względu na efektywność 

i ciągłe doskonalenie procesów podejmowania decyzji 

- niezależnie od rodzaju ich struktury organizacyjnej i procesowej 

o Z uwagi na ilość i znaczenie dla wyników firmy –

procesów podejmowania decyzji - niezbędne jest zarządzanie 

podejmowaniem decyzji w sposób systemowy

o Możliwym rozwiązaniem mogłoby być stworzenie i wdrożenie 

modelu systemowego podejścia do zarządzania decyzjami 

w organizacji, w ścisłym powiązaniu z jej otoczeniem

POTENCJALNY KOLEJNY ETAP ROZWOJU SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA 
zarządzanie marketingowe

zarządzanie strategiczne
zarządzanie jakością

zarządzanie procesami
zarządzanie projektami

zarządzanie interesariuszami
zarządzanie informacją                                
zarządzanie ryzykiem 

zarządzanie talentami
….

Systemowe Zarządzanie Decyzjami

o Działania i decyzje są zależne od woli człowieka 

i mają istotny wpływ na osiągane wyniki

o Decyzje są w dużej mierze uzależnione od emocji decydentów 

(często subiektywne i nieracjonalne), co wymaga kontroli i doskonalenia

o Podejmowanie decyzji jest wieloetapowym i skomplikowanym procesem, 

który wymaga dedykowania zasobów, pomiaru i doskonalenia 

tj. ZARZĄDZANIA

o W powszechnie stosowanym modelu PDCA 

niezbędne jest znaczące doskonalenie etapu P (Plan) 

lub rozwój modelu o etap „S = Select”, który miałoby dotyczyć:

o definiowania priorytetów do podejmowania decyzji 

(w obszarach „zmieniających się dynamicznie wąskich gardeł”), 

o zapewnienia kompetencji i narzędzi zbierania i analizy informacji, 

o definiowania i oceny alternatyw decyzyjnych oraz ryzyka.

Select

Wniosek
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„los każdej wyprawy, jej sukces lub porażka, 

rozstrzyga się już na etapie przygotowań.

To tak jak z góra lodową,

jej jedna siódma wystaje ponad powierzchnię wody, 

a reszta jest ukryta pod wodą. 

Te sześć siódmych, etap przygotowań, decyduje 

o powodzeniu lub niepowodzeniu”

Planowanie i przygotowanie jest najważniejsze –
potwierdzone w praktyce



Narzędzia ZR
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▪ Polityka ZR

▪ Strategia / Cele

▪ Apetyt na ryzyko Celów

▪ Komunikacja i kultura ryzyka

▪ Proces / Procedura ZR

▪ Matryce Ryzyka

▪ Ekspozycja na ryzyko

▪ Prognozowanie wyników (base / high / low)

▪ Ocena ryzyka kluczowych Celów, Projektów i Procesów

▪ Ocena ryzyka na etapach kluczowych Decyzji

▪ Przygotowanie sią na nieuniknione

▪ Unikanie zagrożeń i wykorzystywanie szans

▪ Ocena skuteczności ZR

▪ Doskonalenie Zarządzania Ryzykiem
w obszarach Celów, Projektów, Procesów, Decyzji 
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Zagrożenia nie pytają się 

o zgodę – po prostu się materializują 
jeśli nic z nimi nie zrobimy

ZAGROŻENIA Prawdopodobieństwo SZANSE

Wysokie

Średnie

Małe

Wysokie Średnie Małe Małe Średnie Wysokie

Negatywne Konsekwencje 

dla wszystkich Interesariuszy

Pozytywne Konsekwencje 

dla wszystkich Interesariuszy

Szanse w większości przypadków 

wymagają od nas świadomej decyzji 

i działania abyśmy mogli korzystać 

z ich pozytywnego wpływu

Ryzyko to szansa i zagrożenie, ale szansa = zagrożenie
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Mistrzostwa nie da się osiągnąć 

jedynie przez unikanie zagrożeń

- trzeba wykorzystywać szanse!

Czy warto wykorzystywać szanse, każda szansa to przecież też zagrożenie



Oczekiwana funkcjonalność ZR

Skuteczne zarządzania ryzykiem jest jak dobry system hamulcowy 

… nie był zaprojektowany aby jechać powoli.  

Oczekiwaniem jest, abyśmy mogli jechać szybciej i bezpieczniej

Źródło: DNVGL 
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Przed zarządzaniem
Po zarządzaniu
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 R
yz

yk

Możliwy wpływ Ryzyka

lub

 Akceptacja 

 Zignorowanie

Reakcja na ryzyko

 Redukcja

 Transfer

 Eliminacja

Oczekiwany wynik zarządzania ryzykiem

„mniej niespodzianek” - a nie „mniej ryzyk”

Ocena Ryzyka 1 Ocena Ryzyka 2



Czy uczymy się na błędach?
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Pracownicy firmy 
mają wiedzę 
dotyczącą 
większości 
ryzyk…

Czy ich słuchamy 
i czy wyciągamy 
wnioski?



ZAGROŻENIA Prawdopodobieństwo SZANSE

Wysokie

Średnie

Małe

Wysokie Średnie Małe Małe Średnie Wysokie

Negatywne Konsekwencje 

dla wszystkich Interesariuszy

Pozytywne Konsekwencje 

dla wszystkich Interesariuszy

Dialog jako dostępne narzędzie do zamiany zagrożeń w szanse
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tomasz.gasinski@grupalotos.pl
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Dziękuję za możliwość prelekcji i aktywny udział Uczestników!


