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Cele i korzyści
zarządzania ryzykiem

1
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Czy w sporcie potrzebne jest
zarządzanie ryzykiem?
możliwość

realizacja

skutek

• ryzyko towarzyszy każdej działalności
• realizacja ryzyka zagraża sprawnemu
funkcjonowaniu i właściwemu wykonywaniu
zadań
• skutki powstałych zakłóceń mogą być tym
bardziej dotkliwe – gdy dotyczą zagadnień
związanych z realizacją kluczowych zadań
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Definicja zarządzania ryzykiem
● zespół świadomych, systematycznych działań, które poprzez
identyfikację, ocenę oraz ograniczenie przyczyn i ewentualnych
skutków ryzyka, zmierzają do zwiększenia skuteczności
w osiąganiu celów jednostki
● Dostrzeganie zagrożeń i szans, określanie wielkości i zakresu
ryzyka oraz podejmowanie prób uniknięcia go lub zmniejszenia
jego wpływu, ewentualnie maksymalizacji szans. Umiejętność
przewidywania tego, co nieoczekiwane, i radzenia sobie z tym, co
nas spotyka.
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Cele zarządzania ryzykiem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc w lepszym określeniu celów (terminu, kosztu, jakości)
Umożliwienie lepszego zarządzania, uwzględniającego zmiany
Dostarczenie interesariuszom informacji o ryzyku
Ułatwienie podejmowania decyzji dzięki lepszej znajomości sytuacji
Umiejętność obsługi ryzyka poprzez wzrost jego świadomości wśród
kierownictwa i pracowników
Ograniczenie liczby nieprzewidzianych zdarzeń i wagi ich skutków
Minimalizacja skutków zdarzeń negatywnych
Maksymalizacja skutków zdarzeń pozytywnych
Skuteczna ochrona posiadanych zasobów
Ograniczenie ryzyka do akceptowanego poziomu
Obniżenie kosztu ryzyka
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Zarządzanie ryzykiem
● Sport jest próbą wykorzystania pewnej szansy - z każdą szansą

związane jest ryzyko
● Nie ma projektów bez ryzyka!
● Wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem pociąga za

sobą dodatkową pracę i koszty – brak zarządzania ryzykiem kosztuje
na ogół znacznie więcej…
● Zarządzaj ryzykiem – inaczej ono będzie zarządzało Tobą
● Ryzyko należy identyfikować i analizować już przed rozpoczęciem
inicjatywy / zadania / projektu.
● Proces zarządzania ryzykiem trwa aż do zakończenia danego
przedsięwzięcia.
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Perspektywy zarządzania organizacją w
kontekście zarządzania ryzykiem

Długookresowa

Strategiczna

Programów
Średniookresowa
Projektów

Krótkookresowa

Operacyjna

Opracowanie na podstawie materiałów metodyki

MoR®

CRM S.A.

8

© Bartosz Grucza

Pryncypia wspierające zarządzanie
ryzykiem w organizacji
Ciągłe doskonalenie

Drugoplanowe

Role i
odpowiedzialność

Wspierająca kultura
organizacyjna
Odpowiednia
infrastruktura

Wczesne
ostrzeganie

Cykl przeglądu

Zaangażowanie
interesariuszy

Cele
organizacji

Raportowanie

Fundamentalne

Kontekst
organizacyjny

Opracowanie na podstawie materiałów metodyki MoR® CRM S.A.
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Zarządzanie ryzykiem w regulacjach prawnych
i normach międzynarodowych
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Zarządzanie ryzykiem jako przykład celu kontroli zarządczej
(art. 68 ust. 2)
Zapewnienie
funkcjonowania
adekwatnej,
skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków ministra
(…), kierownika jednostki (art. 69 ust. 1 pkt 2)
 normy ISO, DIN, BS i wiele innych…
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Definicja ryzyka

Ryzyko to
możliwość wystąpienia odchylenia od
wartości oczekiwanej
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Definicja ryzyka
● RYZYKO jest to zdarzenie zidentyfikowane, którego prawdopodobieństwo
wystąpienia można dość dokładnie określić.
● Zagrożenie – niepewne zdarzenie, które może mieć negatywny wpływ na
cele lub oczekiwane korzyści.
● Okazja – niepewne zdarzenie, które może na cele lub oczekiwane korzyści
wpłynąć pozytywnie.
● Zagadnienie – zdarzenie, które zaszło, nie można go uniknąć i wymaga ono
natychmiastowych działań.
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Niepewność a ryzyko
Niepewność

Ryzyko
Różnice



Nie można określić prawdopodobieństwa 
wystąpienia zidentyfikowanych zdarzeń



Niepewność ma wymiar jedynie
informacyjny, jakościowy



Ryzyko posiada wymiar ilościowy
i możliwe jest dokonanie jego pomiaru



Kategoria subiektywna



Kategoria obiektywna



Zjawisko statyczne



Zjawisko dynamiczne

Można ustalić prawdopodobieństwo
wystąpienia każdej możliwej sytuacji

Podobieństwa/zależności


Obie kategorie powiązane są ściśle ze zdarzeniami w przyszłości



W kategoriach ekonomicznych ryzyko i niepewność są powiązane ze stopą zwrotu



Ryzyko jest funkcją niepewności
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Postawy wobec ryzyka
(nastawienie do ryzyka)
●
●

●
●

●
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Awersja do ryzyka: nie akceptowanie żadnej zmienności – brak
możliwości podejmowania decyzji
Skłonność do ryzyka: akceptowanie bardzo dużej zmienności ale
nie hazard moralny: prywatyzowanie zysków, nacjonalizowanie
straty, - zbyt duży żeby upaść
Neutralność wobec ryzyka: akceptowanie zmienności jako
naturalnego elementu procesu decyzyjnego
Ryzykanctwo: działania podejmowane bez dostatecznego
rozpoznania szans ich powodzenia oraz przy bardzo niskich
szansach powodzenia. Wiąże się z pewnymi cechami osobowymi,
związanymi ze skłonnością do podejmowania ryzyka;
Hazard: oznacza działanie lub decyzje przy niskim lub nawet
bardzo niskim prawdopodobieństwie powodzenia. Jest to jednak
prawdopodobieństwo znane lub możliwe do oszacowania (np.:
totolotek).
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Proces zarządzania
ryzkiem
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Model ogólny
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Procesy zarządzania
ryzykiem
1.
2.
3.
4.
5.

Identyfikacja ryzyka
Kwantyfikacja i hierarchizacja ryzyka
Planowanie przeciwdziałania ryzyku
Kontrola ryzyka i przeciwdziałania ryzyku
Dokumentacja doświadczeń (kapitalizacja wiedzy)
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Metodyki zarządzania ryzykiem
● RAMP (Risk Analysis and Management of Projects):
○

klasyfikacja wszystkich rodzajów ryzyka

○

ocena ryzyka

○

ograniczenie ich wpływu na projekt

● MoR: pełna metodologia zarządzania ryzykiem
● Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology
● The Risk Management Standard – The Institute of Risk

Management, The Association of Insurance and Risk Managers, The
National Forum for Risk Management in the Public Sector (UK)
18
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Identyfikacja i
klasyfikacja ryzyka

Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka
Ryzyko (charakter źródeł ryzyka) można podzielić na:
○

ryzyko systematyczne (zewnętrzne) – wywołane ogólnymi
warunkami
gospodarowania
(rynkowymi,
branżowymi,
politycznymi, społecznymi oraz prawnymi) i dotyczące wszystkich
projektów realizowanych w danym kraju, branży i regionie,

○

ryzyko specyficzne (wewnętrzne) – tkwiące w samym projekcie
(zindywidualizowane), co oznacza, że ryzyko specyficzne jest
odmienne i zależy od cech, które są charakterystyczne jedynie dla
danego przedsięwzięcia
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Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka
Do głównych źródeł ryzyka należą:
● czynniki makrogospodarcze (makrootoczenie) – stan

gospodarki, polityka monetarna i fiskalna, kurs
walutowy, polityka gospodarcza państwa, a także
umiędzynarodowienie i globalizacja gospodarki,
● czynniki mezogospodarcze – związane z branżą,
w jakiej realizowany jest projekt na przykład
konkurencyjność, postęp naukowo-techniczny, bariery
wejścia-wyjścia do branży,
● czynniki regionalne – czynniki związane z regionem w
jakim realizowany jest projekt lub rynku na którym
projekt będzie sprzedawać swoje produkty czy wyroby
● czynniki mikrogospodarcze – wynikające z istoty
i cech samego projektu
21
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Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka
Kategorie i rodzaje ryzyka systemowego w ujęciu
obszarów jego występowania
OBSZAR
MAKROEKONOMICZNY

OBSZAR
BRANŻOWY

ryzyko postępu
technicznego
ryzyko efektywnego popytu
 ryzyko przepisów
prawnych
 ryzyko nowych
konkurentów
 ryzyko branży odbiorców
 ryzyko branży dostawców
 ryzyko polityki
gospodarczej państwa
 ryzyko globalne

OBSZAR
REGIONALNY



ryzyko stóp procentowych
ryzyko kursu walutowego
ryzyko inflacji
 ryzyko prawne (ryzyko
niestabilności przepisów)
 ryzyko polityczne
 ryzyko podatkowe






ryzyko infrastrukturalne
(infrastruktura
techniczna, ludzka,
biznesowa)
 ryzyko rynkowe
(efektywny popyt,
demografia, wzorce
kulturowe)


22

© Bartosz Grucza

Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka
●

Obszary ryzyka, jakie należy uwzględnić:
○

ryzyko techniczne

○

ryzyko finansowe

○

ryzyko prawne

23
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Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka
Ryzyko techniczne
•
•

zakres produktu i projektu
harmonogram prac

•
•
•
•
•
•

procedury, technologie
normy i standardy (nieznane lub nieuzgodnione)
jakość sprzętu, maszyn, urządzeń
jakość prac badawczych i rozwojowych
zasoby (dostępność, doświadczenie, efektywność pracy)
dostawcy i kooperanci (zawodność, dodatkowe koszty, nie wywiązywanie się
z gwarancji);
części zamienne
opakowanie i transport
liczba rozmówców ze strony klienta.

•

•
•
•

struktura podziału prac WBS, zależności pomiędzy zadaniami, oszacowanie nakładu prac,
efektywność pracy, zarządzanie zasobami, warunki kontraktów, komunikacja w projekcie
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Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka
Ryzyko finansowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

błędna estymacja kosztów
sposób finansowania (kredyty)
terminy płatności (nie związane z konkretnym zakresem prac, zmiana
stopy procentowej)
warunki płatności (ceny ustalone lub korygowane)
kursy walut, waluty niewymienialne
brak zapłaty po wykonaniu pracy (brak akceptacji, niewypłacalność)
kary (ryczałt, ograniczenia)
zerwanie lub przerwanie umowy
pozwanie przez klienta (kary, ukryte wady)
problemy społeczne, decyzje rządu i urzędów centralnych
przepisy podatkowe (także zagraniczne)
odpowiedzialność cywilna, lokalne przepisy bezpieczeństwa, ochrona.
25
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Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka
Ryzyko prawne
• obowiązujący język
• obowiązujące prawo
• lokalizacja
• wady dokumentów
• własność przemysłowa (technologie, know-how)
• kto rozsądza
• interwencja osób trzecich
• decyzje rządu i urzędów centralnych (przepisy)
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Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka
Identyfikacja ryzyka - narzędzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wywiady z interesariuszami projektu
burze mózgów
listy kontrolne (checklist) – specyficzne dla branży
audyty produktu i procesów projektu
indywidualne zgłoszenia (zaangażowanie każdego członka zespołu,
klientów i dostawców w zarządzanie ryzykiem)
eksperci (metoda delficka)
wykres Ishikawy (ości rybiej)
Metoda „What if?”
Doświadczenia projektowe
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Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka
Obszary ryzyk według Risk Management Standard:

Prawidłowy
(trzy elementowy) opis - zdefiniowanie
ryzyka:
... ryzyko, wystąpienia X,
... z powodu Y,
... ze skutkiem Z
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Ćwiczenie 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proszę przygotować zarys rejestru ryzyka w oparciu o
zalecenia metodyki MoR:
Identyfikator ryzyka
Kategoria ryzyka
Charakter ryzyka (zagrożenie lub okazja)
Przyczyna ryzyka
Istota ryzyka
Skutek ryzyka
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Kwantyfikacja ryzyka
(ocena)

10
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Ujęcie wąskie:
Dla każdego ryzyka trzeba określić
○

prawdopodobieństwo jego wystąpienia

○

konsekwencje (siłę oddziaływania)
WARTOŚĆ RYZYKA =
(prawdopodobieństwo wystąpienia) x (konsekwencje)
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Ujęcie szerokie:
Dla każdego ryzyka mogą być określone:
○

prawdopodobieństwo jego wystąpienia

○

konsekwencje

○

zdolność do wczesnego wykrycia (oceniana w skali od 1 - na
pewno będzie o tym wiadomo dostatecznie wcześnie, do 10 zupełnie nie do przewidzenia).
WARTOŚĆ RYZYKA =
(prawdopodobieństwo wystąpienia) x (konsekwencje) x
(zdolność do wczesnego wykrycia)

32

© Bartosz Grucza

Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Metoda Risk Score:
Jest metodą jakościową, pozwalającą ocenić ryzyko na
podstawie zależności:

R=S•E•P

gdzie parametrami ryzyka R są:

S - możliwe skutki zdarzenia (straty spowodowane przez
zdarzenie)

E - ekspozycja na zagrożenie
P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
33
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Skutek zdarzenia - S
Wartość

Szacowanie
straty

Straty ludzkie

Straty materialne

100

poważna
katastrofa

wiele ofiar śmiertelnych

> 30 mln zł

40

katastrofa

kilka ofiar śmiertelnych

10 - 30 mln zł

15

bardzo duża

jedna ofiara śmiertelna

0,3 – 1,0 mln zł

7

duża

ciężkie uszkodzenie ciała

30 – 300 tys. zł

3

średnia

absencja

3 – 30 tys. zł

1

mała

udzielenie pierwszej
pomocy

< 3 tys. zł

S

Opracowanie na podstawie K.Klupś, Z.Szukajło, Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku nurka MSWIA
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Ekspozycja na zdarzenie - E
Wartość

E

Charakterystyka

Opis ekspozycji

10

stała

cały czas pracy

6

częsta

codzienna

3

sporadyczna

raz na tydzień

2

okazyjna

raz w miesiącu

1

minimalna

kilka razy w roku

znikoma

raz w roku

0,5

Opracowanie na podstawie K.Klupś, Z.Szukajło, Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku nurka MSWIA
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia - P
Charakterystyka

Szansa
w%

Prawdopodobieństwo

10

bardzo prawdopodobne

50

0,5

5*10-1

6

całkiem możliwe

10

0,1

10-1

3

praktycznie możliwe

1

0,01

10-2

1

mało prawdopodobne, możliwe

10-1

0,001

10-3

0,5

tylko sporadycznie możliwe

10-2

0,0001

10-4

0,2

możliwe do pomyślenia

10-3

0,00001

10-5

0,1

teoretycznie możliwe

10-4

0,000001

10-6

Wartość

P

Opracowanie na podstawie K.Klupś, Z.Szukajło, Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku nurka MSWIA
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Po określeniu wskaźnika ryzyka R, wartościowanie ryzyka odbywa się według przyjętej w
metodzie skali.

Wartość

Kategoria ryzyka

Działanie zapobiegawcze

akceptowalne

wskazana kontrola

20 < R ≤ 70

małe

potrzebna kontrola

70 < R ≤ 200

istotne

potrzebna poprawa

200 < R ≤ 400

duże

potrzebna natychmiastowa
poprawa

bardzo duże

wskazane wstrzymanie pracy

R
R ≤ 20

R > 400

Opracowanie na podstawie K.Klupś, Z.Szukajło, Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku nurka MSWIA
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Lp.
1.

1.

Zagrożenie –
możliwe
niebezpieczne
wydarzenie

Potencjalne
straty
(S)

Ekspozycja
na zagrożenie
(E)

3.

4.

5.

mała

3

0,2

2.

Upadek
przedmiotów
z wysokości

1

udzielenie
pierwszej
pomocy
7

2.

9

Wypadek
drogowy

Obciążenie
psychonerwow
e

ciężkie
uszkodzenie
ciała
3

sporadycznie

duża

możliwe do
pomyślenia

3
sporadyczna

średnia

absencja

Prawdopodobieńs
two wystąpienia
zagrożenia
(P)

0,5
tylko sporadycznie
możliwe

10
stała

1
Mało
prawdopodobne,
możliwe

Ryzyko
(R)

6.

0,6

akceptowalne

wskazana kontrola
10,5

akceptowalne

wskazana kontrola
30

małe

Potrzeba kontroli

Opracowanie na podstawie K.Klupś, Z.Szukajło, Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku nurka MSWIA
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Uproszczona mapa ryzyk

39
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
6

5

Impact

E
f
e
k
t

Critic al
Krytyczny

> $5 0 M
>$50M

Wysoki
High

$2 5$2550 M
50M

Średni
M
od er ate

$1 0$1025 M
25M

Niski
Lo w

$2 .5 $2,510 M
10M

Marginalny
Min or

<$2,5M
< $ 2. 5 M

4
9,1 0

3

4

1

3

2

7

5
8

2

1

1
<1 0 %
Bardzo mało
Slight
prawdopod..

2

3
3 0 -59 %

6 0-8 9 %

>9 0%

Not
Li ke ly
prawdopod.

Prawdopodo
L ik ely
bne

Wysoce
Highly
prawdopod.
Like ly

Oczekiwane

10 -2 9 %
Mało

4

5

Exp e cte d

L i k e lih o o d
Prawdopodobieństwo
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Definicja skali prawdopodobieństwa według MoR:
Skala liczbowa – liczby z przedziału obustronnie
otwartego (0-1)
Skala opisowa – np. pięciopunktowa:
Prawdopodobieństwo
Bardzo duże

Kryterium
> 75%

Duże

51 – 75%

Określenie opisowe
Prawie na pewno się wydarzy
Raczej się wydarzy niż nie

Średnie

26-50%

Całkiem możliwe

Małe

6-25%

Mało prawdopodobne

Bardzo małe

0-5%

Niezwykle mało prawdopodobne lub prawie niemożliwe

41
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Definicja skali skutku według MoR:
Skutek mierzony w skali pieniądza, czasu,
jakości (zakresu) np. zagrożenie nie wykonania
pewnych prac:
Skutek

Opis

Bardzo duży

Całkowita porażka w realizacji któregoś z podstawowych wymagań

Duży

Chwilowa porażka w realizacji któregoś z podstawowych wymagań

Średni

Niezrealizowanie kilku wymagań

Mały

Niezrealizowanie drugorzędnych wymagań

Bardzo mały

Chwilowy brak realizacji drugorzędnych wymagań
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Wartość oczekiwana według MoR – miara istotności
danego ryzyka
Wartość oczekiwana – iloczyn prawdopodobieństwa
wyrażonego w skali (0-1) i miary skutku danego
ryzyka
Bliskość – parametr wskazujący na pilność danego
ryzyka, mówiący o tym jak długi czas dzieli nas od
momentu dokonywania analizy do momentu
ewentualnego wystąpienia ryzyka
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)
Ograniczanie ryzyka wyjściowego do poziomu docelowego

Miara prawdopodobieństwa

Wyjściowe
prawdopodobieństwo

To jest ryzyko
zanim zostały podjęte
jakiekolwiek działania

Ryzyko
wyjściowe

Docelowe
prawdopodobieństwo

Ryzyko
docelowe

To jest ryzyko
po podjęciu
zaplanowanych działań

Wyjściowy
skutek

Docelowy
skutek

Miara spodziewanego skutku
44
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Kwantyfikacja ryzyka (ocena)

Wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana w funkcji czasu według
MoR
Działania jeśli ryzyko jest okazją

Ryzyko
Działania jeśli ryzyko jest zagrożeniem

T0

T1

Wartości docelowe

Czas
45
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Ćwiczenie 2
Proszę uzupełnić rejestr ryzyka w oparciu o zalecenia metodyki
MoR:
1. Identyfikator ryzyka
2. Kategoria ryzyka
3. Charakter ryzyka (zagrożenie lub okazja)
4. Przyczyna ryzyka
5. Istota ryzyka
6. Skutek ryzyka
7. Prawdopodobieństwo (przed zastosowaniem reakcji –
wyjściowe)
8. Prawdopodobieństwo (po ewentualnym zastosowaniu reakcji –
docelowe)
9. Spodziewany skutek (przed zastosowaniem reakcji –
wyjściowy)
10. Spodziewany skutek (po ewentualnym zastosowaniu reakcji –
docelowy)
11. Wartość oczekiwana (przed zastosowaniem reakcji –
wyjściowa)
12. Wartość oczekiwana (po ewentualnym zastosowaniu reakcji –
docelowa)
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Planowanie strategii
wobec ryzyka

Planowanie strategii
Praktyczne narzędzia zarządzania
ryzykiem
• Stosowane przed realizacją ryzyka
• Stosowane po zrealizowaniu się ryzyka
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Planowanie strategii
Metody ograniczania ryzyka:

• Eliminacja ryzyka- podjęcie
działań zmierzających do uniknięcia
ryzyka poprzez np. zmianę zakresu
projektu

• Redukcja ryzyka - podjęcie

działań zmierzających do ograniczania
prawdopodobieństwa wystąpienia i/lub
potencjalnych skutków

• Retencja ryzyka - zatrzymanie
ryzyka (np.: stworzenie odpowiedniej
rezerwy w celu pokrycia ewentualnych
strat)
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Planowanie strategii
Metody ograniczania ryzyka:

• Transfer ryzyka -

przeniesienie
ryzyka (np.: ubezpieczanie się od
skutków ryzyka w firmie
ubezpieczeniowej)

• Współdzielenie ryzyka -

zaangażowanie zewnętrznego podmiotu
w taki sposób, by miał on pewien udział
w potencjalnych stratach

• Akceptacja ryzyka –

niepodejmowanie systematycznych
działań mających na celu jakiekolwiek
oddziaływanie na ryzyko – kontrola
ryzyka
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Planowanie strategii
Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem:
● Redukcja ryzyka:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

normy w ofercie
ustalony koszt zakupu (ale inne ryzyko:
terminowość!)
zakupy u sprawdzonych dostawców
terminy płatności związane z zakresem prac
poprawność umowy
rozważenie alternatywnych harmonogramów (np.
dłuższa analiza wymagań)
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Planowanie strategii
Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem:
● Retencja ryzyka:
A.
B.
C.
D.

Z bieżących środków (cash flow funding)
Ze sprzedaży aktywów
Z utworzonego funduszu celowego
(samoubezpieczenie)
Z kredytu bankowego (np. stand-by credit)
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Planowanie strategii
Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem:
● Transfer ryzyka:
A.

Transfer działalności obarczonej ryzykiem
Wspólnik
Podwykonawca
C. Klient
A.
B.

B.

Transfer zobowiązania do pokrycia ryzyka
A.
B.

Ubezpieczeniowy transfer ryzyka
Pozaubezpieczeniowy transfer ryzyka
A.
B.

Odpłatny
Nieodpłatny
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Planowanie strategii
Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem:

• Pozaubezpieczeniowy transfer ryzyka:
A. Odpłatny
A.
B.
C.
D.

Umowa
Umowa
Umowa
Umowa

najmu
sprzedaży
zlecenia
przewozu

B. Nieodpłatny
A.
B.
C.
D.
E.

Umowa faktoringu
Umowa fortfaitingu
Instrumenty pochodne
Poręczenie, awal
Gwarancja producenta
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Planowanie strategii
Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem:

• Eliminacja ryzyka:
A.
B.
C.
D.

Zmiana zakresu projektu
Zmiana technologii
Zmiana dostawcy
Zmiana lokalizacji
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Planowanie strategii
Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem:

• Akceptacja ryzyka:

A. Kontrola – wyznaczenie osób odpowiedzialnych
B. Brak systemu zarządzania ryzykiem…….
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Planowanie strategii

Tworzenie rezerw na ryzyko w projektach

Budżet
zadania
szacowanie
wstępne,
definiowanie
pracy

Wykonawcy
zadań

Budżet
pakietu roboczego

rezerwa na
niedoszacowania
zdefiniowanych
prac

Kierownik
zespołu

Budżet
projektu

rezerwa na
zadania
dodatkowe oraz
niedoszacowania
wynikające z
problemów

Kierownik
projektu

Budżet
portfela/programu

rezerwa na
nieprzewidziane
problemy
wynikające z
realizacji szeregu
projektów

Komitet
sterujący

Budżet
przedsiębiorstwa

rezerwa na
nieprzewidziane
problemy
zarządcze i nowe
wyzwania
Kierownictwo
firmy
57

© Bartosz Grucza, Emil Bukłaha

19

13.09.2019

Planowanie strategii
Korzystanie z rezerw na ryzyko:
• ścisłe procedury, w gestii kierownika projektu lub
odpowiedzialnych za pakiety kontrolne
• zużywanie
rezerwy
w
powiązaniu
ze
stopniem
zaawansowania pakietu kontrolnego
• uwzględnianie w metodzie Earned Value w ACWP
• uwalniane rezerw po zakończeniu pakietu lub w miarę
postępu realizacji (rezerwy niewykorzystane - zamrożone
pieniądze, podlegające opodatkowaniu)
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Planowanie strategii
Kategorie reakcji na ryzyko według MoR w przypadku
zagrożeń:

● Redukcja
○
○
○
○

Zalecenie
Prewencja
Inspekcja
Korekcja

● Eliminacja
● Przeniesienie
○
○
○
○

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie we własnym zakresie
Ubezpieczenie korporacyjne
Przeniesienie kontraktowe

● Akceptacja
● Współdzielenie
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Planowanie strategii
Kategorie reakcji na ryzyko według MoR w przypadku okazji:
● Realizacja – proste wykorzystanie nadarzającej się okazji
● Rozwinięcie – pojawia się w sytuacji gdy okazja rodzi okazję
● Wyeksploatowanie – wykorzystanie wszystkich efektów
związanych z daną okazją
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Ćwiczenie 3
Proszę uzupełnić rejestr ryzyka w oparciu o zalecenia metodyki MoR:
1. Identyfikator ryzyka
2. Kategoria ryzyka
3. Charakter ryzyka (zagrożenie lub okazja)
4. Przyczyna ryzyka
5. Istota ryzyka
6. Skutek ryzyka
7. Prawdopodobieństwo (przed zastosowaniem reakcji – wyjściowe)
8. Prawdopodobieństwo (po ewentualnym zastosowaniu reakcji –
docelowe)
9. Spodziewany skutek (przed zastosowaniem reakcji – wyjściowy)
10. Spodziewany skutek (po ewentualnym zastosowaniu reakcji –
docelowy)
11. Wartość oczekiwana (przed zastosowaniem reakcji – wyjściowa)
12. Wartość oczekiwana (po ewentualnym zastosowaniu reakcji –
docelowa)
13. Bliskość
14. Kategorie reakcji na ryzyko
15. Reakcje na ryzyko
16. Ryzyko rezydualne
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Monitorowanie ryzyka
• Co jakiś czas trzeba zadawać następujące
pytania:
• czy któreś z ryzyk stało się bądź na pewno
stanie rzeczywistością?
• czy jakieś ryzyko już przestało nam grozić?
• czy pojawiły się nowe ryzyka?
• jaki jest wpływ powyższych ustaleń na koszty,
czas, jakość, wykorzystanie rezerwy?
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Monitorowanie ryzyka
Reakcje na ryzyko w trakcie realizacji
projektu:
• Na zimno: systematyczne sprawdzanie prawdziwości
założeń
• Na gorąco (przygotowane na zimno): rezerwa,
przesunięcie kamieni milowych, złagodzenie
wymagań, modyfikacja zadań i zależności między
nimi, wprowadzanie decyzyjnych kamieni milowych
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Monitorowanie ryzyka
Kapitalizacja doświadczeń - stworzenie bazy
danych o:
• zidentyfikowanych ryzykach, ich kwantyfikacji i
przewidzianych sposobach przeciwdziałania
• zmaterializowanych ryzykach i zastosowanych sposobach
przeciwdziałania
• procedurze stosowanej przy zarządzaniu ryzykiem w
danym projekcie (czy dane są wiarygodne?)
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Role w zarządzaniu ryzykiem
Właściciel ryzyka – konkretna osoba odpowiedzialna za
zarządzanie i kontrolę wszystkich aspektów danego ryzyka,
włączając w to wdrażanie wybranych działań
zmniejszających zagrożenie lub podnoszących szansę na
okazję.
Właściciel reakcji – konkretna osoba odpowiedzialna za
reakcję lub wiele różnych reakcji w stosunku do
wybranego ryzyka lub ich grupy. Osoba taka wspiera
właściciela ryzyka i otrzymuje od niego wytyczne
65
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Ćwiczenie 4
Proszę uzupełnić rejestr ryzyka w oparciu o zalecenia metodyki MoR:
1. Identyfikator ryzyka
2. Kategoria ryzyka
3. Charakter ryzyka (zagrożenie lub okazja)
4. Przyczyna ryzyka
5. Istota ryzyka
6. Skutek ryzyka
7. Prawdopodobieństwo (przed zastosowaniem reakcji – wyjściowe)
8. Prawdopodobieństwo (po ewentualnym zastosowaniu reakcji – docelowe)
9. Spodziewany skutek (przed zastosowaniem reakcji – wyjściowy)
10. Spodziewany skutek (po ewentualnym zastosowaniu reakcji – docelowy)
11. Wartość oczekiwana (przed zastosowaniem reakcji – wyjściowa)
12. Wartość oczekiwana (po ewentualnym zastosowaniu reakcji – docelowa)
13. Bliskość
14. Kategorie reakcji na ryzyko
15. Reakcje na ryzyko
16. Ryzyko rezydualne
17. Status ryzyka – wypełniany w trakcie procesu monitorowania ryzyka
18. Właściciel ryzyka
19. Właściciel reakcji związanych z ryzykiem
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Wskaźniki wczesnego ostrzegania
Wskaźniki wczesnego ostrzegania (ang. triggers) określają
symptomy świadczące o zbliżaniu się ryzyka, umożliwiają
„wczesne ostrzeganie” przed wystąpieniem ryzyka, np.:
• ograniczenie samorządom udziału we wpływach
podatkowych może oznaczać drastyczne obniżenie
nakładów na kulturę i sport,
• zawalenie się schodów na stadionie narodowym może
świadczyć o fatalnym przygotowaniu inwestycji i o ryzyku
nie oddania obiektu na czas,
• rozszerzenie zakresu stosowania kas fiskalnych może
świadczyć o ryzyku nadejścia ciężkich czasów dla
przedsiębiorców - sportowców.
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Ćwiczenie 5

Proszę określić wskaźniki wczesnego ostrzegania zgodnie z
zaleceniami metodyki MoR.
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Polityka Zarządzania Ryzykiem
Dokument Polityka Zarządzania Ryzykiem w oparciu o zalecenia
metodyki MoR składa się z następujących elementów:
1. Wstęp
2. Poziom ryzyka tolerowanego i dopuszczalnego
3. Progi tolerancji na ryzyko
4. Procedura eskalacji
5. Role i odpowiedzialność z tymi rolami związana
6. Słownik terminów
7. Opis procesu zarządzania ryzykiem
8. Wskaźniki pozwalające na wczesne ostrzeganie
9. Narzędzia i techniki wspomagające proces
10. Wskazanie, kiedy zarządzanie ryzykiem powinno być
stosowane
11. Raportowanie
12. Budżet
13. Zasady zapewnienia jakości
14. Metoda corocznych przeglądów
15. Źródła informacji uzupełniających
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Dziękuję za uwagę
BARTOSZ GRUCZA
bartosz@grucza.pl
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