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15 stycznia 2014 r. ESO Audit oraz HK FINANCE zaprosiły przedstawicieli pomorskich 
firm i instytucji na spotkanie zatytułowane „Zarządzanie ryzykiem biznesowym. Moda 
czy konieczność?”. Prelekcję, która odbyła się w Olivia Sky Club w Gdańsku, 
poprowadził dr Jerzy Podlewski, ekspert zarządzania ryzykiem gospodarczym, 
wiceprezes i członek zarządu Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, członek 
Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem FERMA, autor bestsellera 
„Zombie atakują! Zarządzanie ryzykiem po prostu”. 
 
Czy zarządzanie ryzykiem w biznesie jest potrzebne? Twierdząca odpowiedź wydaje się 
oczywista – zarządy polskich spółek deklarują wysoki (podobny jak w krajach Europy 
Zachodniej) poziom zainteresowania zarządzaniem ryzykiem. Jednak formalne rejestry 
ryzyka posiada zaledwie około 20 proc. spółek w Polsce. W krajach rozwiniętych takie 
rejestry ma 80 proc. firm. 
 
– Każde przedsięwzięcie wiąże się z ryzykiem i niepewnością, które mogą zagrozić jego 
powodzeniu – mówił podczas spotkania dr Jerzy Podlewski. – Rosną wymagania 
klientów, wzrasta złożoność prowadzonych operacji, wykorzystujemy coraz bardziej 
skomplikowane technologie, rośnie uzależnienie od partnerów – łańcucha dostaw, 
outsourcingu.  
 
Gdyby wskazać  „Top 5” ryzyk, byłyby to:  

1. konkurencja 
2. compliance, regulacje krajowe i zagraniczne 
3. finanse, w tym stopy, FX, dług, płynność, ryzyka suwerenów 
4. reputacja, media społecznościowe, komunikacja  
5. planowanie i wykonanie. 

 
Warto zatrzymać się przy punkcie 4. To ryzyko wypchnęło z „5” produkcję, jakość i cięcie 
kosztów. Główne zagrożenia, które niosą sieci społecznościowe to: obraźliwe i złośliwe 
treści, trolling, dystrybucja złośliwego oprogramowania, kradzież haseł, informacji i 
funduszy, nieskończona trwałość informacji i zagrożenia związane z zachowaniem 
prywatności. 
 
Kiedyś w zarządzaniu ryzykiem koncentrowano się na unikaniu negatywnych wydarzeń. 
Dziś mówi się raczej o zarządzaniu zagrożeniami i szansami.  Jeszcze nie tak dawno 
zarządzanie ryzykiem było traktowane w organizacji jako oddzielna funkcja. Każdy 
departament zajmował się tym zagadnieniem niezależnie. Dziś do zarządzania ryzykiem 
podchodzi się całościowo, koordynuje się je na najwyższych szczeblach organizacji, ale 
jest też obowiązkiem każdego pracownika. 
 
Jakie korzyści płyną z zarządzania ryzykiem. Dr Jerzy Podlewski wymienia następujące: 

‒ przygotowanie się na sytuacje niepożądane – zmniejszenie niepewności 
‒ optymalizacja zasobów (ryzyko-zysk) 
‒ wzrost wiarygodności w oczach partnerów zagranicznych 
‒ wzrost wiarygodności dla banków 
‒ korzyści ubezpieczeniowe (stawki, efektywniejsza ochrona) 
‒ polepszenie ratingu (np. S&P) 
‒ zaufanie inwestorów. 

 
– Taniej jest zapobiegać niż leczyć – twierdzi dr Jerzy Podlewski i podsumowuje: – Nie 
musisz zarządzać ryzykiem. Przetrwanie  nie jest obowiązkowe. 
 

http://www.ryzykonomia.pl/2014/01/zarzadzanie-ryzykiem-biznesowym-moda.html

