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1.  Imię  i nazwisko 

      Sylwia Bożek 

 

2.  Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca            

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 
 

1995 – dyplom magistra filozofii Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

praca magisterska: „Związek przyczynowo skutkowy według Immanuela Kanta” 

promotor: prof. dr hab. Józef Bańka (w zastępstwie obrona pracy 

magisterskiej: dr Grzegorz Mitrowski) 

1996 – 1999 – Studia Doktoranckie Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w 

Katowicach 

2001 – stopień doktora nauk ekonomicznych Akademia Ekonomiczna im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 

Wydział Ekonomii  

rozprawa doktorska: „Kryterium ekologiczne w procesie przygotowania projektów 

inwestycyjnych” 

promotor: dr hab. Irena Jędrzejczyk 

recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Marcinek, prof. dr hab. Adam Nalepka 

 

3.  Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

2001 – 2015                zatrudnienie na stanowisku adiunkta Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach (do 30 września 2010 Akademia Ekonomiczna im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach), Wydział Finansów i Ubezpieczeń, 

Katedra Rynku Ubezpieczeniowego 

2015 – 2016                zatrudnienie na stanowisku adiunkta Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Ubezpieczeń 

2016 – 2017                zatrudnienie na stanowisku adiunkta Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Prawa i 

Ubezpieczeń 

2017 – 2018  (do 30 września)              

zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w ½ etatu 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów                               

i Ubezpieczeń, Katedra Prawa i Ubezpieczeń. 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1789) 
 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Dziełem stanowiącym osiągniecie naukowe jest monografia naukowa pt.: 

 
Standaryzowane zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym. 

Implikacje dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego 

   ISBN 978-83-7857-473-2; e-ISBN 978-83-7875-474-9, ss. 464 

 

Autor pracy: Sylwia Bożek  

Rok wydania: 2018  

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

Recenzent: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec 
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4.2. Przesłanki uzasadnienia podjęcia tematu  

 

Monografia naukowa stanowiąca wskazane osiągnięcie naukowe poświęcona jest 

opracowaniu ram strukturalnych dla konstrukcji wielowymiarowej koncepcji 

standaryzowanego zarządzania ryzykiem określonego akronimem SRM (Standardized Risk 

Management) jako pewnego rodzaju propozycji innego sposobu postrzegania i rozumienia 

znaczenia zarządzania ryzykiem w organizacji. Innego także od powszechnie rozpoznanej 

koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM (Enterprise Risk Management). 

Koncepcja standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM dotyczy ujmowania 

zarządzania ryzykiem w perspektywie właściwych standardów, które obejmują i odnoszą się 

do licznych i różnorodnych aspektów zarządzania ryzykiem. Aspekty te dotyczą m.in. 

następujących obszarów: terminologiczno-definicyjnego; konstrukcyjnego względem procesu 

zarządzania ryzykiem, jak też struktur z nim powiązanych, np. struktury ramowej zarządzania 

ryzykiem; wymiaru celowości skutecznego i sprawnego zarządzania ryzykiem; zagadnień 

stosowalności najlepszych praktyk i procedur, włącznie z metodyką oceny ryzyka 

dostosowaną do poszczególnych procesów (etapów) zintegrowanej oceny ryzyka; kwestii 

doskonalenia i dojrzałości zarządzania ryzykiem; perspektywy integracyjnej względem 

procesów, systemów, strategii, wartości, kultury i ładu organizacyjnego. 

Do opracowania koncepcji standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM koniecznym 

stało się zastosowanie określonej podbudowy metodologicznej, za którą w monografii 

uznałam podejście procesowe. W poszukiwaniu podwalin teoretycznych pod opracowanie 

ram strukturalnych standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM za najważniejsze uznałam 

zidentyfikowanie odpowiedniego obszaru badawczego i na nim koncepcyjne zakotwiczenie 

standaryzowanego zarządzania ryzykiem. W poszukiwaniu uzasadnionej teoretycznej 

podbudowy pod koncepcję SRM przede wszystkim chodziło o odnalezienie jeszcze nie 

eksplorowanego pod kątem osadzenia tematyki zarządzania ryzykiem w perspektywie 

standaryzowanej, choć już istniejącego i uznanego w nauce obszaru badawczego, który 

mógłby stać się pewną nową uprawnioną płaszczyzną konstrukcjotwórczą dla koncepcji 

zarządzania ryzykiem w ujęciu standaryzowanym. Płaszczyznę tę opisuje podejście 

procesowe i jego uwarunkowania. Pragnę przy tym podkreślić, że bez implementacji 

podejścia procesowego zaledwie można mówić o standaryzacji zarządzania ryzykiem przez 

wykorzystanie standardów zarządzania ryzykiem. Dopiero fundamentem koncepcji 

standaryzowanego zarządzania ryzykiem stało się podejście procesowe bazujące na 

standaryzacji. Warto odnotować, że w pełni uznając ugruntowany instrumentalny i 

analityczny wymiar zarządzania ryzykiem moje poszukiwania podbudowy metodologicznej 

skierowałam w innym kierunku, dotyczącym zastosowania podejścia procesowego. 

Wykorzystanie uznanego obszaru naukowo-badawczego dotyczącego podejścia procesowego 

i jego uwarunkowań jako metodologicznej podwaliny do konstruowania koncepcji 

standaryzowanego zarządzania ryzykiem wnosi, w moim odczuciu, pewną nową wartość 

naukową, która może nosić znamiona wkładu o cechach oryginalnych. 

Podejście procesowe można potraktować jako swoisty barometr bezpieczeństwa 

ułatwiający optymalizację działań w sprawnie funkcjonującej organizacji w jej niepewnym 

otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Proces staje się podstawą osiągania wzrostu 

sprawności organizacji, co przejawia się zwłaszcza w takim procesie, który pozwala osiągać 
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zakładaną sprawność w warunkach ryzyka. Ryzyko niezmiennie towarzyszy prowadzonej 

przez organizacje działalności. Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe jako wyspecjalizowane 

podmioty funkcjonujące na rynku usług finansowych oferują profilowaną ochronę 

ubezpieczeniową przed skutkami realizacji ryzyka.  

Warto odnotować, że zgodnie z regulacjami systemowymi sektora ubezpieczeń, czyli 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i 

wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II) oraz polską 

ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. 

zarządzanie ryzykiem, a właściwie funkcja zarządzania ryzykiem, umiejscowiona jest w 

ramach systemu zarządzania. Wspomniana ustawa funkcję należącą do systemu zarządzania 

określa jako zdolność ubezpieczyciela do wykonywania poszczególnych zadań w ramach 

systemu zarządzania
1
. 

W wyniku przeprowadzonych autorskich badań za podstawowe specyficzne cechy 

konstrukcjotwórcze standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM uznałam: standaryzację, 

integrację, ERM (Enterprise Risk Management) oraz wymiar metodyczny. Cechy te w ujęciu 

holistycznym, stanowiąc podwalinę konstrukcyjną koncepcji SRM, zostały przeze mnie 

wyłonione i określone, co oznacza, że w takim ujęciu nie zostały dotychczas rozpoznane. 

Oprócz tych cech wskazałam również ważne cechy uzupełniające, takie jak wartość, a 

właściwie wartość dodana, doskonalenie w wersji ciągłego doskonalenia oraz dojrzałość 

zarządzania ryzykiem.  

Z uwagi na znaczną złożoność przedmiotu badań i jego interdyscyplinarne ujęcie moją 

intencją było, na tyle, na ile stało się to możliwe, skrupulatne rozpoznanie i opracowanie 

kluczowych elementów, które bazowo wyznaczają ramy konstrukcyjne standaryzowanego 

zarządzania ryzykiem SRM. Za najważniejsze można uznać w tej materii obszary dotyczące: 

procesu zarządzania ryzykiem alokowanego w organizacji, a ściślej jej strukturze 

organizacyjnej; systemu procesów zarządzania ryzykiem (tak zwanego poziomu drugiego) w 

podejściu systemowym opartym na podejściu procesowym; doskonalenia zarządzania 

ryzykiem i oceny poziomu jego dojrzałości; integracji procesowej i systemowej zarządzania 

ryzykiem. 

 

4.3. Cel, tezy oraz metody badawcze  

 

Za główny cel realizowany w monografii przyjęłam opracowanie ram strukturalnych 

standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM w efekcie wykorzystania standaryzacji oraz 

zastosowania podejścia procesowego poprzez określenie cech specyficznych, które w ujęciu 

holistycznym tworzą podstawę konstrukcyjną standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM.  

Celem utylitarnym pracy jest zidentyfikowanie uwarunkowań kształtujących 

standaryzowane zarządzanie ryzykiem i opracowanie rozwiązań systemowych i procesowych 

zapewniających jego sprawne adaptowanie jako płaszczyzny dopełniającej skuteczne i 

ostrożne funkcjonowanie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym. 

Implementowanie rozwiązań strukturalnych standaryzowanego zarządzania ryzykiem może 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015, poz. 

1844, art. 3, pkt 1, ust. 10. 
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stanowić podstawę innowacyjnie wpływającą na funkcjonowanie zarządzania ryzykiem w 

przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym.  

 

Cel pracy osiągnięto poprzez realizację następujących celów szczegółowych                         

(C1 – C11) w treści kolejnych rozdziałów oraz podrozdziałów monografii: 

1. Zdiagnozowanie struktury organizacyjnej charakterystycznej dla przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego.  

2. Zidentyfikowanie podejścia procesowego ukierunkowanego na proces zarządzania 

ryzykiem w odniesieniu do koncepcji wartości dodanej.  

3. Określenie holistycznego łańcucha wartości dodanej zintegrowanego procesu 

zarządzania ryzykiem ze wskazaniem głównych typów faktorów procesów łańcucha 

oraz znaczenia odbiorcy wartości dodanej.  

4. Wyróżnienie cech konstrukcjotwórczych podejścia procesowego do zarządzania 

ryzykiem z charakterystyką podstawowej cechy jaką jest standaryzacja.  

5. Wyszczególnienie poziomów standaryzacji w odniesieniu do zarządzania ryzykiem.  

6. Opracowanie koncepcji wyszczuplonego produktu ubezpieczeniowego powstałego w 

efekcie zastosowania standaryzowanego zarządzania ryzykiem w wyselekcjonowanym 

obszarze.  

7. Określenie zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego obejmującego ryzyka specyficzne dla działalności 

ubezpieczeniowej wskazane w regulacjach systemowych sektora ubezpieczeń.  

8. Zdiagnozowanie zarządzania ryzykiem jako systemu tak zwanego poziomu drugiego, 

czyli procesu budującego własny system procesów w ramach systemu organizacji.  

9. Rozpoznanie profilu integracji systemowej oraz procesowej zarządzania ryzykiem i 

zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego.  

10. Opracowanie na bazie standardu zarządzania ryzykiem modelu dojrzałości 

zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, w którym przedstawiono 

gradację poziomów dojrzałości z uwzględnieniem specyfiki poziomu piątego 

dojrzałości standaryzowanego zarządzania ryzykiem.  

11. Wskazanie metodyki wdrożeniowej zarządzania ryzykiem na przykładach metod 

bazujących na standardach zarządzania ryzykiem.  

 

Tezą główną jest założenie, zgodnie z którym standaryzowane zarządzanie ryzykiem 

SRM wypełniając lukę o charakterze koncepcyjnym i metodologicznym stanowi propozycję 

postrzegania skutecznego, ostrożnego
2
 i dojrzałego zarządzania ryzykiem organizacji w 

konwencji procesowej, która wyraża się w podejściu procesowym. 

 

Sformułowałam tezy pomocnicze (T1 – T8) w następujący sposób: 

1. Standaryzacja pełni rolę formalnego regulatora podejścia procesowego do zarządzania 

ryzykiem przy wykorzystaniu standardów bezpośrednio i pośrednio odnoszących się do 

zarządzania ryzykiem.  

                                                           
2
 Ostrożnościowego dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. 
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2. Występuje zunifikowana, to znaczy scalona perspektywa podejścia do 

standaryzowanego zarządzania ryzykiem obejmująca podejście procesowe oraz 

podejście systemowe, gdzie podejście procesowe stanowi bazę podejścia systemowego 

odniesionego do systemu powiązanych procesów zarządzania ryzykiem.  

3. Standaryzowane zarządzanie ryzykiem jest również zintegrowanym zarządzaniem 

ryzykiem, co przejawia się w dwóch wymiarach. W pierwszym zachodzi zintegrowane 

zarządzanie ryzykiem jako procesem i systemem zarazem, co jest wyrażone przez 

wewnętrzne zintegrowanie procesów (podprocesów) w megaprocesie stanowiącym 

system procesów zarządzania ryzykiem (teza 3A). Wymiar drugi realizuje się w 

koncepcji ERM, która stanowi cechę konstrukcjotwórczą SRM (teza 3B).  

4. Dla standaryzowanego zarządzania ryzykiem najważniejszy wymiar zintegrowania w 

świetle podejścia procesowego wyraża się przez wewnętrzne zintegrowanie operacji 

procesowych celem kreowania wartości dodanej, ze szczególnym wyakcentowaniem jej 

znaczenia dla odbiorcy wewnętrznego.  

5. Standaryzowane zarządzanie ryzykiem podlega zewnętrznej integracji z innymi 

systemami procesów organizacji, jak w przypadku systemu zarządzania ciągłością 

działania.  

6. Z zarządzania procesami jako konsekwencji przyjęcia podejścia procesowego wynika 

potrzeba doskonalenia procesów, co w przypadku standaryzowanego zarządzania 

ryzykiem wyraża się wpisaniem cyklu PDCA w system, strukturę i proces zarządzania 

ryzykiem.  

7. Ciągłe doskonalenie struktury organizacyjnej standaryzowanego zarządzania ryzykiem 

implikuje jego dojrzałość, którą diagnozuje się z pomocą dedykowanego modelu 

dojrzałości.  

8. Wymiar aplikacyjny standaryzowanego zarządzania ryzykiem wyraża się w metodyce 

zarządzania ryzykiem, przez którą rozumie się stosowanie określonych metod, technik 

według wskazań standardów zarządzania ryzykiem na jego etapach, zwłaszcza 

zintegrowanej ocenie ryzyka.  

 

Wnikliwa eksploracja zagadnień implikujących opracowanie przyjętego celu 

badawczego wymagała zastosowania sprofilowanych metod badawczych: 

 

 krytyczna analiza literatury w ujęciu interdyscyplinarnym z koncentracją na obszarze 

dotyczącym podejścia procesowego oraz zarządzania ryzykiem (zwłaszcza w wymiarze 

zintegrowanego zarządzania ryzykiem), wsparta analizą literatury z zakresu m.in. 

zarządzania wartością oraz koncepcji wartości dodanej, filozofii kaizen oraz Lean, 

zapewnienia ciągłości działania, integracji, systemu i podejścia systemowego, 

doskonalenia (szczególnie w wersji ciągłego doskonalenia), dojrzałości (w ujęciu 

modelu dojrzałości);  

 analiza ponadnarodowych (międzynarodowych) i narodowych (np. australijskich) 

standardów bezpośrednio i pośrednio dotyczących i/lub powiązanych z zarządzaniem 

ryzykiem, w tym norm ISO;  
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 analiza materiałów źródłowych, materiałów szkoleniowych przygotowujących do 

uzyskania akredytowanych certyfikatów, opracowań instytucjonalnych różnego 

autorstwa, w tym KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), IAIS (International 

Association of Insurance Supervisors), PRIMA (Professional Risk Managers’ In-

ternational Association), APRA (Australian Prudential Regulation Authority), RIMS 

(Risk and Insurance Management Society), NC State Poole College of Management 

ERM Initiative oraz AICPA (American Institute of CPAs) i in.;  

 case study powiązań systemowych i procesowych zarządzania ryzykiem i zarządzania 

ciągłością działania australijskich przedsiębiorstw ubezpieczeniowych;  

 badania eksperckie na przykładzie metod zintegrowanej oceny ryzyka, ze szczególnym 

wskazaniem na analizę wpływu biznesowego (BIA) jako metody oceny ryzyka oraz 

zarazem podstawowego procesu cyklu życia ciągłości działania.  

 

4.4. Omówienie struktury monografii, osiągniętych wyników badawczych 

wraz z ich ewentualnym wykorzystaniem 

 

Monografia składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy składa się z charakterystyki 

odrębnych aspektów zarządzania ryzykiem w perspektywie standaryzowanej, które w ujęciu 

holistyczny składają się na ramy strukturalne koncepcji standaryzowanego zarządzania 

ryzykiem SRM. 

W rozdziale pierwszym monografii podkreśliłam, że standardy zarządzania ryzykiem są 

dedykowane dowolnej organizacji. W konsekwencji tego powstała potrzeba rozpoznania 

pojmowania organizacji w odniesieniu do zarządzania ryzykiem po to, aby móc odpowiednio 

alokować zarządzanie ryzykiem w jej struktury organizacyjnej. Zwróciłam szczególną uwagę 

na przedsiębiorstwo jako adaptacyjnie wysoce skuteczną formę współczesnej organizacji, 

dostosowującą się elastycznie do potrzeb i wyzwań nieustannie zmieniającego się i 

niepewnego otoczenia. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe jest jedyną organizacją badaną w 

kontekście zarządzania ryzykiem w tym, jak również kolejnych rozdziałach monografii. 

Każdy z rozpatrywanych w rozdziale pierwszym (podrozdziale 1.1) standardów 

zarządzania ryzykiem w sobie właściwy sposób ujmuje i określa zarządzanie ryzykiem, 

dotyczy to także jego odniesienia do kontekstu organizacji. W tym miejscu chciałabym 

zwrócić uwagę na zawartą w najnowszej drugiej edycji normy PN-ISO 31000:2018 Risk 

management – Guidelines informację o tym, że zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią 

wszystkich aktywności organizacji
3
, a integracja zarządzania ryzykiem polega na zrozumieniu 

struktury organizacyjnej, zaś ryzyko jest zarządzane w każdej części struktury 

organizacyjnej
4
. 

                                                           
3
 PN-ISO 31000:2018-08, Risk management – Guidelines, PKN, Warszawa, 22 sierpień 2018, s. 3. 

4
 Ibid, pkt 5.3. 
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Dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych zgodnie z art. 44 pkt 4 dyrektywy Solvency II
5
 

funkcja zarządzania ryzykiem ubezpieczyciela i reasekuratora jest tak zorganizowana, aby 

ułatwić wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem. Dyrektywa nie daje zaleceń lub wymogów, 

jaką strukturę organizacyjną przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe ma przyjąć, tym niemniej 

wskazuje, że system zarządzania ryzykiem powinien być skuteczny i dobrze zintegrowany ze 

strukturą organizacyjną i z procesami decyzyjnymi. Do analizy struktury organizacyjnej 

ubezpieczycieli w odniesieniu do zarządzania ryzykiem wybrałam przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowe, które w mojej opinii cechują się relatywnie wysoką dojrzałością procesową 

zarządzania ryzykiem. Zatem był to najstarszy pod względem genezy historycznej i wciąż 

dominujący (ze względu na udział w rynku mierzony przypisem składki ubezpieczeniowej 

ogółem) ubezpieczyciel funkcjonujący na polskim rynku ubezpieczeń, czyli PZU SA i PZU 

Życie SA oraz STU ERGO Hestia SA oraz STUnŻ ERGO Hestia SA (z uwzględnieniem 

rozdzielenia obsługi ryzyk majątkowych i osobowych), którego aktywność jest 

rozpoznawalna jako jedna z pierwszych inicjatyw w polskim sektorze ubezpieczeń w formie 

wieloletniej tradycji wydawniczej pod nazwą „Risk Focus” dotyczącej rozpowszechniania i 

promowania zarządzania ryzykiem, także w wymiarze zintegrowanego zarządzania ryzykiem.  

 W poddanych analizie przykładach ubezpieczycieli rozpoznałam istnienie struktury 

organizacyjnej o typie mieszanym. Właściwie zauważa się, że są to struktury bardziej o 

charakterze funkcjonalno-procesowym niż procesowo-funkcjonalnym, ponieważ istnieje 

mocne osadzenie na funkcjach, pomimo realizowania procesów. Takiemu nowemu podtypowi 

form mieszanych struktury organizacyjnej, w którą wbudowane jest zarządzanie ryzykiem 

nadałam miano struktury funkcjonalnej z udziałem procesów, z racji przewagi charakterystyki 

funkcjonalnej, pomimo istnienia procesów i zarządzania nimi, jak w przypadku zarządzania 

ryzykiem. Ze względu na istnienie licznych obszarów aktywności, w których realizują się 

procesy ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem uznałam, że nie jest 

to czysta struktura funkcjonalna, ale struktura o typie mieszanym. W podrozdziale 1.2. 

zrealizowałam cel szczegółowy: C1. 

W rozdziale pierwszym przybliżyłam ewolucję pojmowania procesu i idei procesowości 

w organizacji, uwzględniając przy tym kryterium historycznie uwarunkowanej zmiany tego 

postrzegania, akcentując znaczenie radykalnego podejścia do procesów biznesowych 

(Business Process Reengineering – BPR) oraz ewolucyjnego, ciągłego usprawniania i 

zarządzania procesami (Business Process Management – BPM). Wskazałam cechy 

charakterystyczne procesu biznesowego włączając do nich cechę standaryzacji. Warto 

podkreślić znaczenie norm z rodziny ISO 9000 w rozwoju postrzegania i ujmowania procesu 

oraz jego uwarunkowań. W tej materii na uwagę zasługuje promowanie podejścia 

procesowego i podejścia opartego na ryzyku wdrożonego w takim kształcie przez normę PN-

EN ISO 9001:2015-10 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania.  

Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe realizuje procesy zgodnie z uznanym klasycznym 

podziałem na procesy podstawowe, wspierające i zarządzania. Do procesów podstawowych 

dla działalności ubezpieczeniowej zaliczają się procesy: zarządzania produktami, sprzedaży 

                                                           
5
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 

podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), (wersja 

przekształcona), DzU. UE nr L335/1. 
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ubezpieczeń, likwidacji szkód. Procesy wspierające to m.in. zarządzanie marketingiem, 

zarządzanie reasekuracją ubezpieczeniową, wyceny aktuarialne, zarządzanie działalnością 

lokacyjną, zarządzanie sprawozdawczością finansową, zarządzanie obsługą prawną i 

windykacyjną. W grupie procesów zarządzania znajduje się proces zarządzania 

strategicznego, proces zarządzania operacyjnego, proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz 

zarządzania zakładem ubezpieczeń
6
. Do procesów zarządzania L. Gąsiorkiewicz zaliczył 

również proces doskonalenia, którym jest zarządzanie ryzykiem, zarządzanie 

bezpieczeństwem informacji, zarządzanie jakością. W tym ujęciu chciałabym zauważyć, że 

zarządzanie ryzykiem podlega ciągłemu doskonaleniu z wykorzystaniem cyklu PDCA. Ciągłe 

doskonalenie w odniesieniu do zarządzania ryzykiem jest wpisane nie tylko w proces, ale 

także system oraz strukturę ramową zarządzania ryzykiem. System zarządzania ryzykiem 

wraz z potrzebnymi procesami powinien podlegać ciągłemu doskonaleniu, a więc w 

konsekwencji zarządzanie ryzykiem nie tyle jest procesem doskonalenia, co procesowi 

doskonalenia podlega. 

Na podstawie przeprowadzonych badań analitycznych określiłam charakterystykę 

procesu zarządzania ryzykiem, na którą składają się elementy opisujące istotę procesu 

zarządzania ryzykiem w ujęciu ogólnym. W zestawieniu zawarłam te cechy, które w moim 

przekonaniu bazowo kształtują profil procesu zarządzania ryzykiem, mając jednocześnie na 

uwadze, że wachlarz specyfikacji może być znacznie szerszy. Proces zarządzania ryzykiem 

cechuje się tym, że: 

 jako proces zarządzania wspiera podejmowanie decyzji biznesowych przedsiębiorstwa, 

szczególnie tych, dla których określone znaczenie ma czynnik ryzyka i z tej właśnie 

perspektywy wspiera i monitoruje w stosownym zakresie aktywność przedsiębiorstwa 

realizowaną w procesach podstawowych i pomocniczych;  

 mając strategiczny wpływ na kreowanie wartości dodanej przyczynia się do realizacji 

celów strategicznych, wspiera budowanie misji, celów i planów działania 

przedsiębiorstwa, także jego kultury i ładu korporacyjnego, jak również może 

przyczynić się i uczestniczyć w zapewnieniu trwałego sukcesu przedsiębiorstwa;  

 wartość dodaną generowaną w procesach konwersji danych wejściowych i wyjściowych 

poszczególnych ogniw zintegrowanego łańcucha operacji procesowych zarządzania 

ryzykiem opisują faktory finansowe i niefinansowe;  

 zasadniczo jest zorientowany na odbiorcę wewnętrznego (wnętrze przedsiębiorstwa), 

choć skutki jego realizacji są odbierane przez szeroko rozumiane otoczenie zewnętrzne 

przedsiębiorstwa m.in. kluczowe grupy interesariuszy;  

 podlega ciągłemu doskonaleniu, wyznaczając poprzez to kolejne, wyższe stadia własnej 

procesowej dojrzałości; 

 choć jest realizowany, kontrolowany i nadzorowany we wskazanym i przeznaczonym 

do wypełnienia tego celu miejscu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przez tak 

zwany zespół procesowy (przez który rozumie się liczne podmioty, m.in. menedżerów 

ryzyka, komitety ryzyka, organy zarządzające i nadzorcze) to zbiera i przetwarza 

                                                           
6
 L. Gąsiorkiewicz, Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń. Ujęcie procesowe, Poltext, 

Warszawa 2014, s. 57-59. 
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informacje ze wszystkich obszarów aktywności (wewnętrznej oraz otoczenia 

zewnętrznego) przedsiębiorstwa;  

 podlega integracji wewnętrznej, tworząc własny system procesów oraz zewnętrznej 

integrując się z innymi procesami i ich systemami struktury przedsiębiorstwa;  

 tworzy funkcjonalną całość wraz ze strukturą ramową zarządzania ryzykiem oraz 

systemem zarządzania ryzykiem;  

 jest zbiorem celowych sekwencyjnych i połączonych operacji (podprocesów, kroków 

postępowania) w odniesieniu do ryzyka, począwszy od jego identyfikacji, a na 

raportowaniu kończąc, tworzących jego etapowość;  

 skutkiem jego realizacji w przedsiębiorstwie jest pewna zmiana, którą mogą określać 

parametry mierzalne i niemierzalne (trudno mierzalne, o miernikach jeszcze 

niewypracowanych); zmiana, która jest wbudowana w istotę procesu, może mieć 

dwojaki charakter (uwzględniając kryterium ewolucji zmian procesowych): radykalny 

lub stopniowy, inkrementalny dla adresata. 

W rozdziale drugim starałam się przedstawić znaczenie podejścia procesowego dla 

zarządzania ryzykiem poprzez stopniowalność prezentowania zagadnienia, rozpoczynając od 

kwestii wprowadzających do postrzegania podejścia procesowego w przedsiębiorstwie, aż po 

najważniejsze dotyczące zastosowania podejścia procesowego do standaryzowanego 

zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym. Etapy realizacji tego celu 

odzwierciedlają następujące po sobie podrozdziały. We wprowadzającym podrozdziale 2.1 

(zwłaszcza w punkcie 2.1.2) przedstawiłam istotę podejścia procesowego do zarządzania 

procesami oraz określiłam znaczenie koncepcji wartości dodanej dla zarządzania ryzykiem. 

Następnie w podrozdziale 2.2 odniosłam podejście procesowe do już konkretnego procesu, 

jakim jest zarządzanie ryzykiem, w którym znaczącą rolę odgrywa standaryzacja. Ostatnim i 

najistotniejszym etapem realizacji przyjętego celu była alokacja podejścia procesowego do 

koncepcji standaryzowanego zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, 

którą przeprowadziłam w podrozdziale 2.3. 

Wskazałam na istotność rozróżnienia podejścia procesowego od orientacji procesowej, 

która może się wyrażać poprzez obranie ogólnego kursu na pewien punkt odniesienia (jako 

nastawienia na, inklinacje w obranym kierunku), którym staje się proces realizujący się w 

otoczeniu biznesowym (Bussiness Process Orientation – BPO). Podejście procesowe może 

wyrażać się zarówno w perspektywie funkcjonowania całej organizacji, jak również w jej 

określonym fragmencie aktywności procesowej, który dotyczy zarządzania ryzykiem. Do 

podstawowych czynników charakteryzujących podejście procesowe można zaliczyć oprócz 

orientacji na procesy oraz perspektywy (myślenia) systemowej bazującej na integracji 

procesowej również standaryzację. Przy czym zauważa się, że wskazanie na perspektywę 

systemową implikuje równocześnie uwzględnienie aspektu integracji systemowej, czyli 

integracji systemów zarządzania. 

Przy odniesieniu podejścia procesowego do zarządzania ryzykiem pojawiają się kolejne 

cechy charakterystyczne, które można ulokować w dwie grupy. Do cech w ramach 

pierwszego obszaru można zaliczyć metodyczne podejście do wewnątrzprocesowych 

sekwencyjnych działań składających się na operacje, z których zbudowane są poszczególne 

kroki postępowania, tworzące etapowość procesu zarządzania ryzykiem. Etapy procesu są 
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wewnętrznie zintegrowane tworząc system procesów jako sieć procesów zbudowaną z 

podprocesów powiązanych wewnętrznie. Z cechą tą wiąże się także inny czynnik określający 

podejście procesowe do zarządzania ryzykiem, którym jest integracja z innymi procesami w 

organizacji, które to procesy mogą tworzyć własne systemy procesów. Przykładem jest 

integracja procesu (systemu procesów) zarządzania ryzykiem z procesem (też systemem) 

zarządzania ciągłością działania. Charakter procesu zarządzania ryzykiem jest dynamiczny, 

dynamizm procesu zmierza w kierunku jego doskonalenia (z akcentem na ciągłym 

doskonaleniu), co cechuje podejście procesowe do zarządzania ryzykiem. Kolejna cecha 

podejścia procesowego do zarządzania ryzykiem dotyczy aspektu odbiorcy, którym dla 

zarządzania ryzykiem jest bezpośrednio wnętrze organizacji. Dlatego w podejście procesowe 

do zarządzania ryzykiem musi być wpisana orientacja na klienta, z koncentracją na kliencie 

wewnętrznym. 

Do drugiej grupy cech specyficznych podejścia procesowego do zarządzania ryzykiem 

zalicza się efekt finalny zaimplementowania podejścia procesowego do zarządzania 

ryzykiem, którym jest zarządzanie ryzykiem rozpoznane jako produkt procesowy powstały w 

wyniku aktywności odpowiednich zespołów procesowych. Ten produkt procesowy jest 

określany przez standardy zarządzania ryzykiem na bazie standaryzacji procesu zarządzania 

ryzykiem. W ten sposób z połączenia dwóch cech, czyli produktu procesowego oraz jego 

standaryzacji powstaje standaryzowany produkt procesowy, czyli standaryzowane 

zarządzaniem ryzykiem. 

Jeżeli podejście procesowe odniesie się do zarządzania ryzykiem wówczas 

standaryzacja staje się pryncypialną i najważniejszą cechą podejścia procesowego do 

zarządzania ryzykiem. Można standaryzację potraktować jako formalny regulator podejścia 

procesowego do zarządzania ryzykiem, który jest oparty na określonych rozwiązaniach 

standaryzujących autorstwa ponadnarodowych instytucji (w tym jednostek normalizacyjnych, 

podmiotów instytucjonalnych i in.). W podrozdziale 2.2 udowodniłam tezę pomocniczą: T1, 

oraz zrealizowałam cel szczegółowy: C4. 

W rozdziale drugim starałam się ukazać różne oblicza ujmowania standaryzacji. 

Początkowo zwróciłam uwagę na zagadnienie standaryzacji w odniesieniu do normalizacji 

oraz innych uregulowań, zwłaszcza tych, których źródło pochodzenia jest zewnętrzne. 

Wskazałam, że standaryzacja jest normalizacją, natomiast normalizacja jest pewnym typem 

standaryzacji, i bywa często kojarzona z wytycznymi służącymi do znormalizowania 

określonych obiektów, którym jest zadedykowana, autorstwa międzynarodowych instytucji 

normalizacyjnych, na czele z International Organization for Standardization (ISO). Można 

zatem przyjąć, że w standaryzacji zawiera się normalizacja, ale nie jako jej element składowy, 

lecz w znaczeniu czynności obejmujących swoim zakresem normalizację, jako działania 

normalizacyjne. Zauważyłam jednocześnie za normą PN-EN 45020:2009 Normalizacja i 

dziedziny związane. Terminologia ogólna, że istotnymi korzyściami wynikającymi z 

normalizacji jest poprawa wyrobów, procesów i usług do celów, którym służą
7
. Celem 

standaryzacji jest uzyskanie standaryzowanego obiektu, w tej pracy jest nim (proces i system) 

zarządzanie ryzykiem. Dla zarządzania ryzykiem za bardziej adekwatną przyjęłam 

                                                           
7 PN-EN 45020:2009, Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna, PKN, Warszawa 2009, pkt 1.1, 

uwaga 2. 
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standaryzację niż normalizację, ponieważ standardy zarządzania ryzykiem są terminem 

szerszym niż norma. Z perspektywy podejścia procesowego do zarządzania ryzykiem 

uznałam za terminologicznie uzasadnione stosowanie standaryzacji zarządzania ryzykiem, a 

nie normalizacji zarządzania ryzykiem.  

Uwzględniając tło historyczne pojawiania się informacji o standaryzacji w obszarze 

nauki, to jedną z pierwszych wzmianek o standaryzacji można odnaleźć w publikacji F.W 

Taylora „The Principles of Scientific Management” z 1911 r., w której znaczenie 

standaryzacji podkreślono w kontekście pracy, określając ją mianem klina, który otworzył 

drzwi do szerszego przyjęcia systematycznego naukowego zarządzania przez powiązanie 

indywidualnego wynagrodzenia z indywidualnym wysiłkiem w ramach ustrukturyzowanych 

zadań. Do badań wartych odnotowania, w których wyróżniono zagadnienie standaryzacji w 

odniesieniu do zatrudnialności zaliczają się badania Grupy Aston z 1973 r., w których między 

innymi wskazano dwa wymiary różnicujące organizacje względem stosowanych praktyk 

zatrudniania, przy czym jeden wymiar dotyczył ustanowienia ujednoliconych standardów i 

procedur, a drugi standaryzacji praktyk w zakresie zatrudnienia, która jest określona stopniem 

zestandaryzowania praktyk zatrudnienia. 

Inną perspektywę postrzegania znaczenia standaryzacji można odnaleźć w sferze 

przedsiębiorstw funkcjonujących w skali globalnej i przyjmowanych przez nie wartości, na 

czele z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). 

Zasady CRS kreują również istotną kategorię motywów do podejmowania działalności 

inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa, którą można określić jako społecznie odpowiedzialną. 

Na tym tle standaryzacja jawi się jako pewien typ (podtyp) motywów wpisanych w kontekst 

motywów regulowanych standardami. Motywy regulowane standardami mogą tworzyć 

odrębną kategorię sił motywacyjnych, bądź mogą wynikać z przynajmniej dwóch innych 

kategorii motywów wyróżnionych przez K. Marcinka
8
, mianowicie motywów związanych z 

zarządzaniem instytucją oraz motywów o charakterze prawnym. Przedsiębiorstwa globalne 

muszą podejmować niełatwe decyzje, jakie standardy implementować. Z perspektywy 

funkcjonowania gospodarki w skali globalnej można wyróżnić dwa podejścia względem 

implementacji standardów. Można przyjąć podejście cechujące się adaptacją uniwersalnego 

zestawu wartości, który działa bez względu na miejsce prowadzenia działalności, bądź takie, 

zgodnie z którym w każdym kraju i miejscu prowadzenia działalności przyjmuje się 

odpowiednie dla danego kraju standardy
9
. D. Ernst przyznaje, że standardy stają się siłą 

napędową innowacji w globalnej gospodarce opartej na wiedzy10
. D. Vasile i T. Laurenţiu 

uważają, że coraz częściej usługi stają się kluczowym czynnikiem w rywalizacji o nowe rynki 

w kontekście globalizacji. W opinii tych autorów standaryzacja usług może dostarczyć 

licznych korzyści m.in.: stymulowanie konkurencji, zniesienie barier w sferze handlu 

usługami, ułatwienia w zawieraniu umów przy monitorowaniu wykonalności i wyceny 

                                                           
8 K. Marcinek, Inwestycje społecznie odpowiedzialne – motywacja inwestorów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 286, s. 78. 
9
 L. Hamilton, Ph. Webster, The International Business Environment, Third edition, Oxford University Press, 

Oxford 2015, s. 334. 
10 D. Ernst, Standards, Innovation and Latecomer Economic Development – a Conceptual Framework, „East-

West Center Working Papers, Economics Series” 2013, No. 134, s. 5 
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świadczonych usług, poprawa jakości usług, wzrost ochrony odbiorców usług
11

. 

Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe jako organizacje funkcjonujące w skali ponadnarodowej, 

kładąc nacisk na realizacje wartości, także idei CRS powinny podejmować działania 

skierowane na standaryzację relacji z klientami, poprzez wyznaczenie wysokich standardów 

obsługi odbiorców usług ubezpieczeniowych.  

W jeszcze innym ujęciu znaczenie standaryzacji oraz standardów występuje w 

koncepcji Lean Management (LM) oraz filozofii kaizen. Wdrożenie LM sprzyja w 

odniesieniu do procesów ich standaryzacji, co przejawia się uporządkowaniem danego 

schematu, systemu działań, kroków obejmujących wszystkich uczestników procesu w pewną 

formalną strukturę, którą można określić jako standard. Uważa się, że Lean w działalności 

przedsiębiorstwa powoduje, że wszystkie procesy podlegają standaryzacji, zostają 

zestandaryzowane w sposób specyficzny dla Lean Thinking. W filozofii kaizen im więcej 

procesów jest opisanych i zestandaryzowanym, tym lepiej dla przedsiębiorstwa. 

Standaryzację traktuje się jako wyznacznik właściwych norm działania w ich szerokim 

rozumieniu, przy czym standardy konkretyzuje się do dwóch kategorii. Pierwszy rodzaj to 

standardy zarządzania wykorzystywane do kierowania przedsiębiorstwem, dotyczące 

aspektów administracyjnych, kadrowych, przygotowania szkoleń, przygotowania zakresu 

obowiązków dla pracowników, zagadnień finansowych.  Natomiast drugi typ to standardy 

operacyjne, które są ściśle powiązane z procesem produkcyjnym i dotyczą stylu 

wykonywania pracy w celu osiągnięcia JDK (jakość, koszt, dostawa). W tym ujęciu standardy 

zarządzania ryzykiem można zaliczyć do standardów zarządzania jako ich podtyp, choć 

bezpośrednio regulacyjnie nie dotyczą kwestii administracyjnych, pracowniczych i innych, 

ale na nie wpływają, ponieważ kształtują funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, także w 

wymiarze operacyjnym. Dlatego uznałam, że standardy zarządzania ryzykiem choć nie 

tworzą nowego typu standardów, to jednak tworzą podtyp integrujący standardy zarządzania z 

opcją operacyjną. 

Wskazane przykłady rozpoznania znaczenia standaryzacji ilustrują heterogeniczność 

postrzegania zagadnienia standaryzacji i pewną trudność w jej pojmowaniu, ze względu na jej 

wielowymiarowość. Nie mniej – co chciałabym podkreślić – istnieje tylko jeden sposób 

ujmowania standaryzacji, który ma znaczenie dla procesu (zarazem systemu procesów) 

zarządzania ryzykiem i jest nim standaryzacja procesów. Tylko identyfikacja standaryzacji 

procesów w organizacji umożliwiła dokonanie przeniesienia standaryzacji procesów z 

poziomu organizacji na poziom partykularnego procesu zarządzania ryzykiem. W rozdziale 

2.2 wyróżniłam dwa rodzaje poziomów standaryzacji procesowej; są to: poziom wyższy, 

który dotyczy poziomu organizacji wraz z kompleksową standaryzacją procesów organizacji 

oraz poziom niższy, a więc standaryzacja pojedynczego procesu, czyli standaryzacja procesu 

zarządzania ryzykiem.  

 

 

 

 

                                                           
11 D. Vasile, T. Laurenţiu, Considerations Regarding the Standardization of Services, „Economic Interferences”, 

No. 22, 2008, s. 249. 
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Tabela 1. Standaryzacja procesu zarządzania ryzykiem jako poziom drugi klasyfikacji 

poziomów standaryzacji procesowej 

Typy poziomów standaryzacji procesów 

Poziom wyższy (pierwszy)  Kompleksowa standaryzacja procesów w organizacji;  

poziom organizacji 

Poziom niższy (drugi) Standaryzacja procesu zarządzania ryzykiem;   

standaryzacja na poziomie pojedynczego procesu  

Źródło: Opracowanie własne 

M. Trocki wyróżnił pięć poziomów standaryzacji procesów w organizacji
12

, ogólnie z 

ich analizy wynika, że im wyższy zakres zestandaryzowania procesów tym niższa swoboda w 

sposobie realizacji procesu przez jego wykonawcę. Mając na uwadze wyszczególnione 

poziomy standaryzacji procesów w organizacji określiłam dla standaryzacji procesu 

zarządzania ryzykiem trzy poziomy standaryzacji w odniesieniu do stopnia funkcjonowania 

struktury ramowej zarządzania ryzykiem uwzględniając dwa czynniki: zakres standaryzacji 

procesu oraz zakres swobody działań w ramach standaryzacji procesu zarządzania ryzykiem. 

Wskazałam te poziomy standaryzacji, które pozwalają na ukonstytuowanie struktury ramowej 

zarządzania ryzykiem ze względu na stopnień jej adaptacji, struktura ta jest bazą dla procesu 

oraz systemu (systemu procesów) zarządzania ryzykiem. Operacje i czynności procesowe, za 

które odpowiadają właściciele i zespoły procesowe powinny być przeprowadzane 

przynajmniej w ogólnej zgodzie ze strukturą ramową zarządzania ryzykiem, wtedy jest to 

poziom pierwszy standaryzacji zarządzania ryzykiem. Jest to poziom bazowy, lecz nie w 

pełni wystarczający w kontekście określenia skuteczności zarządzania ryzykiem, którą osiąga 

się na trzecim poziomie standaryzacji. Na tym poziomie struktura ramowa zarządzania 

ryzykiem jest obligatoryjnie przestrzegana, co wiąże się z pełnym zakresem standaryzacji 

operacji w procesie zarządzania ryzykiem oraz znikomą lub niewystępującą swobodą działań 

w ramach standaryzacji procesu zarządzania ryzykiem. W omawianej części podrozdziału 2.2 

zrealizowałam cel szczegółowy: C5. 

W podsumowaniu znaczenia standaryzacji dla zarządzania ryzykiem, jako 

fundamentalnej cechy konstrukcjotwórczej dla koncepcji standaryzowanego zarządzania 

ryzykiem SRM pragnę zwrócić uwagę, że można ją postrzegać w dwóch perspektywach, 

węższej oraz szerszej. W węższym rozumieniu standaryzacja dotyczy uwzględniania 

wyłącznie standardów zarządzania ryzykiem oraz standardów, które w określonym zakresie 

oraz w zależności od uzasadnionych potrzeb bezpośrednio odwołują się do zarządzania 

ryzykiem. Ten wymiar standaryzacji obejmuje przede wszystkim standardy zarządzania 

ryzykiem, takie jak COSO II, FERMA, AS/NZS ISO 31000:2009, M_o_R
®
, normę ISO 

31000:2018-08, CPS 220:2015 Risk Management, jak również te standardy, które w 

bezpośredni sposób odnoszą się do zarządzania ryzykiem, np. stosunkowo liczne australijskie 

standardy ostrożnościowe oraz norma ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity 

management systems – Requirements dotycząca zarządzania ciągłością działania. Do 

standardów tych odwoływałam się w zależności od okoliczności i potrzeb w różnym stopniu 

w monografii. Natomiast w szerszym ujęciu pojmowania standaryzacji lokują się także 

                                                           
12

 M. Trocki, Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. 

M. Romanowska, M. Trocki, Tom I, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004, s. 65. 
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unormowania, które mają szczególne znaczenie dla rozumienia podejścia procesowego, 

wtórnie także podejścia systemowego w odniesieniu do zarządzania ryzykiem. Standardy te 

nie dotyczą i nie odnoszą się do zarządzania ryzykiem wprost, jednak mają określone 

znaczenie dla holistycznego pojmowania zarządzania ryzykiem. W tym szerszym 

postrzeganiu standaryzacji mam na myśli, poza standardami dotyczącymi zarządzania 

ryzykiem, także normy serii ISO 9000. Ten szerszy wymiar postrzegania standaryzacji 

uznałam za bardziej adekwatny dla problematyki prezentowanej w monografii. 

W kontekście powyższego chciałabym przedstawić własne autorskie określenie terminu 

„standard zarządzania ryzykiem”. Zatem w treści pojęcia standard zarządzania ryzykiem 

zasadniczo zawiera się opracowanie i wprowadzenie wewnętrznie zintegrowanego zestawu 

elementów na skutek zewnętrznych wymogów, które stają się wzorcem zapewniającym 

skoordynowane działania organizacji w odniesieniu do ryzyka. Te skoordynowane działania 

jako podstawowe wymagania zarządzania w warunkach ryzyka opierają się na klarownie 

wskazanych podstawach i ustaleniach organizacyjnych w zakresie projektowania, wdrażania, 

monitorowania, dokonywania przeglądów oraz ciągłego doskonalenia zarządzania ryzykiem 

w całej organizacji. Ponadto, uwzględnienie procesu zarządzania ryzykiem w definiowaniu 

standardu zarządzania ryzykiem mocniej akcentuje systematyczność stosowania polityk, 

procedur i praktyk zarządzania do skoordynowanych działań w obszarze etapowości (etapów) 

procesu zarządzania ryzykiem, jako poszczególnych wewnętrznie zintegrowanych kroków 

postępowania. W uzupełnieniu pragnę dodać, że opracowanie standardów zarządzania 

ryzykiem pochodzi ze źródeł zewnętrznych względem organizacji (międzynarodowe 

instytucje, jednostki normalizacyjne), natomiast ich implementacja należy już do wewnętrznej 

aktywności organizacji określonej wymogami, przez które rozumie się elementy tworzące tak 

zwane podstawy oraz ustalenia organizacyjne. Elementy te zostały wskazane w uwagach do 

punktu 2.1.1 normy PKN-ISO Guide 73:2012. Podstawy zatem obejmują: polityki, cele, 

upoważnienia, zaangażowania dotyczące zarządzania ryzykiem, a ustalenia organizacyjne: 

plany, relacje, odpowiedzialności, zasoby, procesy i działania. 

Opracowując ramy koncepcyjne standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM 

określiłam integrację za drugą, co do ważności cechę po standaryzacji, ponieważ 

standaryzowane zarządzanie ryzykiem jest w istocie zintegrowanym zarządzaniem ryzykiem. 

Oznacza to, że nie można uznać za poprawne postrzeganie zestandaryzowanego zarządzania 

ryzykiem cechą standaryzacji bez uznania znaczenia integracji, która formułuje zintegrowane, 

a w konsekwencji standaryzowane zarządzanie ryzykiem. Zagadnienie integracji i jej 

wymiarów w odniesieniu do struktury monografii przedstawiłam w rozdziale drugim oraz 

trzecim. 

W podejściu procesowym do zarządzania ryzykiem podstawowe znaczenie będzie miała 

integracja wewnętrzna pomiędzy poszczególnymi procesami (podprocesami) jako krokami 

postępowania, czyli etapami standaryzowanego zarządzania ryzykiem, które tworzą system 

procesów (podprocesów) poziomu drugiego. Rozpoznałam, że zagadnienie integracji dotyczy 

zarówno procesów i systemów zarządzania. Uznałam, że można przyjąć, że istnieją dwa 

podstawowe poziomy integracji, które są adekwatne względem dwóch poziomów systemów 

w organizacji, na czym skupiłam się w podrozdziale 2.6. Zanim przejdę do prezentacji 

poziomów integracji przedstawię wyróżnione poziomy systemów procesów. Pierwszy poziom 
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systemów obejmuje system procesów całej organizacji, a więc są to wszystkie procesy wraz z 

charakterem powiązań między nimi. Natomiast na poziomie drugim lokuje się partykularny 

system procesów, który jest zbudowany z sekwencyjnie (etapowo) powiązanych ze sobą w 

różnym stopniu procesów (podprocesów). Procesy te posiadają własne wejścia i wyjścia, tzn. 

wyjścia jednego procesu stają się wejściami drugiego procesu. Można je określić jako 

podprocesy w ramach szerszego procesu, czyli megaprocesu. Ta sieć powiązanych procesów 

tworzy własny system procesów, który staje się jednocześnie zintegrowanym procesem. 

Takim systemem i jednocześnie zintegrowanym procesem jest zarządzanie ryzykiem. 

Zarządzanie ryzykiem jest procesem, ten proces to właściwie system procesów 

(podprocesów), a skoro tak, to tym systemem powinno się zarządzać. W podrozdziale 2.6 

zrealizowałam cel szczegółowy: C8. 

Do cech charakterystycznych zarządzania ryzykiem jako systemu procesów poziomu 

drugiego, poza cechami zbieżnymi z niektórymi reprezentatywnymi dla procesu (celowość, 

doskonalenie i in.), zaliczyć można to, że jest ono zbiorem sekwencyjnych, etapowych i 

zintegrowanych operacji w odniesieniu do ryzyka tworzących procesy w ramach własnego 

systemu. Ponadto, występują wewnętrzne powiązania integracyjne między poszczególnymi 

podprocesami określające profil systemu procesów zarządzania ryzykiem, wraz ze zbiorem 

interakcji między wejściami i wyjściami poszczególnych procesów systemu, jak również 

występują zewnętrzne powiązania integracyjne z innymi systemami procesów organizacji.  

Rozpoznałam, że dzięki podejściu procesowemu możliwe jest podejście systemowe w 

organizacji postrzeganej całościowo, ale także częściowo i fragmentarycznie, co występuje w 

przypadku zarządzania ryzykiem. Poniekąd zauważa się, że skoro zarządzanie ryzykiem jest 

procesem, jak również systemem to występuje połączenie podejścia procesowego z 

podejściem systemowym, a taki zespolony wymiar podejścia można nazwać scalonym 

systemowo o dominujących cechach procesowych. W podrozdziale 2.6 udowodniłam tezę 

pomocniczą: T2.  

Tabela 2. Kompleksowe postrzeganie podejścia procesowego oraz podejścia systemowego     

z bazową rolą podejścia procesowego w standaryzowanym zarządzaniu ryzykiem 

Powiązane podejścia ze względu na konstrukcję standaryzowanego zarządzania ryzykiem 

Podejście procesowe Baza dla podejścia systemowego; baza podejścia scalonego 

Podejście systemowe – 

Podejście systemowe o 

cechach procesowych  

dla typu 1. 

Typ 1.  Wewnętrzne powiązania miedzy procesami (podprocesami) 

systemu procesów standaryzowanego zarządzania ryzykiem. 

Typ 2.  Zewnętrzne powiązania pomiędzy innymi systemami 

zarządzania, np. zarządzaniem ciągłością działania. 

Źródło: Opracowanie własne 

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę, że formalne usankcjonowanie postrzegania 

zarządzania ryzykiem jako systemu w sektorze ubezpieczeń dała dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II) implantowana z dniem 11 września 2015 r. 

do prawodawstwa polskiego ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Zgodnie z art. 44 pkt 4 dyrektywy funkcja zarządzania ryzykiem ubezpieczyciela i 

reasekuratora jest tak zorganizowana, aby ułatwić wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem. 
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Natomiast system zarządzania ubezpieczyciela i reasekuratora obejmuje kilka istotnych 

funkcji, w tym funkcję zarządzania ryzykiem. Przy czym, funkcje te umiejscawia się w 

ramach systemu zarządzania. Zatem są to przesłanki pojmowania zarządzania ryzykiem w 

podejściu systemowym, zorientowanym na system zarządzania ryzykiem. Dla europejskiego 

sektora ubezpieczeń zalecenia dotyczące wdrażania reguł ostrożnościowych w ramach 

dyrektywy Solvency II obejmują także zagadnienie systemu zarządzania. W obszarze filara II 

wymagań dyrektywy Solvency w art. 41 pkt 1 znajduje się znacząca informacja o tym, że 

państwa członkowskie nakładają na wszystkie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 

wymóg wprowadzenia skutecznego systemu zarządzania, który zapewnia prawidłowe i 

ostrożne zarządzanie prowadzoną działalnością. Konsekwencją tej informacji jest 

implementacja skutecznego i co najważniejsze makroostrożnościowego podejścia do 

zarządzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeń. 

Chciałabym wskazać, że pierwszy poziom integracji to poziom systemów zarządzania i 

typów integracji, które mogą między nimi wystąpić w organizacji. Drugi poziom obejmuje 

powiązania istniejące pomiędzy partykularnymi procesami tworzącymi system (system 

procesów). Przy czym, system procesów zbudowany z procesów (podprocesów) cechuje się 

integracją wewnętrzną, czyli wewnątrzprocesową. Można uznać, że jest to ważny wyróżnik 

integrujący systemy procesów tak zwanego poziomu drugiego. Wewnętrzna integracja tworzy 

powiązania wertykalne (pionowe) i horyzontalne (poziome), przy czym horyzontalne 

przenikają wertykalne. Powiązania poziome muszą przenikać przez wszystkie podstawowe 

powiązania pionowe, które tworzą właściwą etapowość procesu zarządzania ryzykiem. W 

wyniku tej integracji powstaje zintegrowane zarządzanie ryzykiem bazujące na standardach 

zarządzania ryzykiem, nazwane standaryzowanym zarządzaniem ryzykiem SRM. Bez 

aktywacji cechy integracji wewnętrznej nie mógłby powstać zintegrowany proces zarządzania 

ryzykiem, tworzący system procesów poziomu drugiego, a w konsekwencji standaryzowany 

system zarządzania ryzykiem. W podrozdziale 2.6 udowodniłam tezę pomocniczą: T3A.  

Cecha integracji dotyczy także integracji zewnętrznej pomiędzy systemami zarządzania 

organizacji, jest to wyróżniony pierwszy poziom integracji systemowej, czyli inaczej 

pomiędzysystemowej. System zarządzania ryzykiem podlega powiązaniom z innymi 

systemami zarządzania w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym, w ramach integracji 

systemowej poziomu pierwszego. Przykład tego typu powiązania systemowego dla systemu 

zarządzania ryzykiem oraz systemu zarządzania ciągłością działania przedstawiłam dla 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego w rozdziale trzecim pracy.  

Tabela 3. Podstawowe poziomy integracji paralelne z poziomami systemów organizacji          

z adaptacją dla zarządzania ryzykiem 

Typy poziomów integracji  

Poziom pierwszy 

(integracja pomiędzysystemowa, zewnętrzna) 

systemy zarządzania organizacji  

(klika typów integracji) 

Poziom drugi – konstrukcjotwórczy dla 

standaryzowanego zarządzania ryzykiem 

(integracja wewnętrzna) 

systemy procesów: 

1. integracja wertykalna procesów w systemie 

2. integracja horyzontalna procesów w systemie 

Źródło: Opracowanie własne 
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W rozdziale drugim, jego podrozdziale 2.3, określającym cechy konstrukcjotwórcze 

koncepcji SRM wskazałam na znaczenie ważnego wymiaru integracji wyrażającego się w 

zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem ERM (Enterprise Risk Management).  Koncepcję ERM 

uznałam za konstrukcyjną bazą dla standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM. W 

podrozdziale 2.3 udowodniłam tezę pomocniczą: T3B.  

W efekcie analizy standardów rozpoznałam, że standardy zarządzania ryzykiem mogą 

w sposób bezpośredni oraz pośredni odnosić się do zintegrowanego zarządzania ryzykiem 

ERM. Bezpośrednie odniesienia do koncepcji ERM występują np. w standardach zarządzania 

ryzykiem COSO II oraz M_o_R
®
. Natomiast pośrednie odniesienie do koncepcji ERM polega 

na zbieżności postrzegania zarządzania ryzykiem według ERM ze zintegrowanym 

ujmowaniem zarządzania ryzykiem w standardzie, w sytuacji braku jednoznacznej wzmianki 

o ERM w jego treści. Taka sytuacja występuje np. przykład w Przewodniku PKN-ISO 

Guide73:2012, gdzie znajduje się informacja o tym, że organizacje rozwijają zintegrowane 

podejście do zarządzania ryzykiem. Można uznać, że jeśli nawet w niektórych standardach 

zarządzania ryzykiem odniesienie do ERM nie występuje wprost, czyli bezpośrednio, to z 

perspektywy rozwoju historycznego postrzegania zarządzania ryzykiem to właśnie ERM jest 

właściwym fundamentem dla koncepcji SRM, ponieważ traktuje wszystkie kategorie ryzyk w 

organizacji holistycznie w sposób zintegrowany.  

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem ERM określiłam za ważną i pryncypialną cechę 

standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM nie dlatego, że w standardach zarządzania 

ryzykiem znajdują się mniej lub bardziej wyraźne odniesienia do koncepcji ERM, ale dlatego, 

że celem ERM jest zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem organizacji. Przez 

zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem można rozumieć holistyczne potraktowanie 

wszystkich kategorii ryzyk w organizacji w odniesieniu do celów biznesowych, procedur i 

dobrych praktyk, struktur, systemów i procesów, ładu organizacyjnego oraz otoczenia 

(inaczej kontekstu) organizacji.  

W rozdziale drugim (podrozdziale 2.3) przytoczyłam przykłady ujmowania i 

definiowania zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM. W tym miejscu chciałabym 

zwrócić uwagę na jeden aspekt postrzegania koncepcji ERM, który zauważył J. Lama 

dotyczący tego, że korzyścią stosowania zarządzania ryzykiem według ERM jest wymóg 

integracji zarządzania ryzykiem z procesami biznesowymi przedsiębiorstwa
13

. W kwestii 

powiązań w ramach wewnętrznej struktury zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM to 

warto odnotować, że istnieją stanowiska, które dobitnie akcentują znaczenie struktury 

ramowej zarządzania ryzykiem w koncepcji ERM. Na przykład w opinii R.E. Hoyta i A.P. 

Liebenberga ERM zapewnia strukturę, która łączy w sobie wszystkie aktywności zarządzania 

ryzykiem w jedną zintegrowaną ramową strukturę, która ułatwia identyfikację wzajemnych 

powiązań
14

 Natomiast J. Shortreed reprezentując w pewnym sensie skrajne podejście uważa, 

                                                           
13

 J. Lam, Enterprise Risk Management. From Incentives to Controls, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 

2014, s. 54.   
14

 R.E. Hoyt, A.P. Liebenberg, The Value of Enterprise Risk Management, „The Journal of Risk and Insurance” 

2011, Vol. 78, Iss. 4, s. 798.   
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że pojmowanie ERM jest równoważne z definicją struktury ramowej zarządzania ryzykiem 

według normy ISO 31000:200915
 

Względem odniesienia zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM do funkcjonowania 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego można rozpoznać, że dla systemu zarządzania ryzykiem 

spełniającego wskazania ostrożnościowe ustanowiono koncepcję ERM jako najwłaściwszą 

dla aktywności w odniesieniu do przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego jako całości
16

. Zgodnie 

z dokumentem IAIS ubezpieczyciel w ramach ogólnej struktury zarządzania powinien 

ustanowić strukturę ERM odpowiednią do charakteru, skali i złożoności swej działalności 

oraz ryzyka, z wyakcentowaniem ryzyk istotnych. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem ERM 

stanowi zatem odpowiednie podejście do zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego, adekwatnie do jego profilu i rozpiętości aktywności, pozycji rynkowej, 

zwłaszcza charakterystyki ryzyk sektora ubezpieczeń.  

Zarządzanie ryzykami charakterystycznymi dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych 

odzwierciedla specyfikę profilu ryzyka sektora ubezpieczeń według regulacji systemowych 

sektora ubezpieczeń, czyli dyrektywy Solvency II oraz w polskiej ustawy o ustawa o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. W rozdziale 

drugim, jego podrozdziale dotyczącym standaryzowanego zarządzania ryzykiem 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, w części wieńczącej ten podrozdział, zaprezentowałam 

wyodrębnione procesy zarządzania ryzykiem, które w ujęciu holistycznym tworzą 

zintegrowany proces ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Specyfika profilu ryzyka 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego zdeterminowana jest charakterem prowadzonej 

działalności ubezpieczeniowej i tymi jej obszarami w skali całego przedsiębiorstwa, którym 

towarzyszy konkretna i wyszczególniona kategoria ryzyka, skatalogowana badanymi 

regulacjami systemowymi. W omawianej części podrozdziału 2.3 zrealizowałam cel 

szczegółowy: C7. 

Dyrektywa Solvency II definiuje sześć kategorii ryzyk, mianowicie: ryzyko 

ubezpieczeniowe, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko 

koncentracji, ryzyko płynności, z których podstawowe to ryzyko ubezpieczeniowe. Ustawa o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. w obliczeniach 

kapitałowego wymogu wypłacalności uwzględnia ryzyko aktuarialne w pozostałych 

ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz ryzyko aktuarialne w 

ubezpieczeniach na życie. Proces zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, które jako 

bazowe dla działalności ubezpieczeniowej ma ogromny wpływ na inne ryzyka towarzyszące 

tej działalności, posiada własną charakterystykę procesową w zakresie etapowości procesu, na 

którą zwróciła uwagę W. Ronka-Chmielowiec
17

. Ze szczególnym wskazaniem na etap 

kalkulacji składki ubezpieczeniowej jako podstawę finansowania tego rodzaju ryzyka. Dla 

ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego, ryzyka koncentracji, ryzyka płynności oraz 

                                                           
15

 J. Shortreed, ERM Frameworks [w:] Enterprise Risk Management: Today’s Leading Research and Best 

Practices for Tomorrow’s Executives, eds. J. Fraser, B.J. Simkins, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 

2010, s. 97-98.   
16

 Guidance Paper on Enterprise Risk Management for Capital Adequacy and Solvency Purposes, International 

Association of Insurance Supervisors, Basel 2008, s. 4. 
17

 W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko ubezpieczeniowe – współczesne wyzwania dla zakładów ubezpieczeń [w:] 

Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, red. A. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź 2017, s. 118-121.
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szczególnie ryzyka operacyjnego przedstawiłam własną etapowość procesu zarządzania tymi 

ryzykami, wskazując na wykorzystanie odpowiedniej w mojej opinii metody kontroli ryzyka 

przez jego redukcję na etapie postępowania z ryzykiem.  

Ryzyko ubezpieczeniowe (nazwane aktuarialnym zgodnie z ustawą o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) jako podstawowe dla działalności przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego oddziałuje na pozostałe ryzyka towarzyszące działalności 

ubezpieczyciela, dlatego proces zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym wpływa na 

pozostałe procesy zarządzania ryzykami przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Procesy 

zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym, operacyjnym, koncentracji i płynności mają 

własną specyfikę ze względu na realizowanie różnych celów, przy czym spaja je 

wewnątrzprocesowa struktura etapowa, dlatego można ją było przedstawić na schemacie 

łącznie. Procesy zarządzania poszczególnymi ryzykami wskazanymi w regulacjach 

systemowych sektora ubezpieczeń tworzą zintegrowany proces zarządzania ryzykiem 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, funkcjonując w nim również niezależnie. 

 

Rys. 1. Zintegrowany proces zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego 

uwzględniający kategorie ryzyk według regulacji systemowych sektora ubezpieczeń 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ 138/WE z dnia 

25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Wypłacalność II), (wersja przekształcona) Dz.U. UE nr L335/1,art. 13; ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2015, poz. 1844, art. 3.1; W. Ronka-

Chmielowiec, Ryzyko ubezpieczeniowe – współczesne wyzwania dla zakładów ubezpieczeń [w:] 

Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, red. A. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2017, s. 118 i n. 

 

Do cech konstrukcjotwórczych ram strukturalnych standaryzowanego zarządzania 

ryzykiem SRM zaliczyłam wartość dodaną. Chciałabym podkreślić, że istnieją dwie 

fundamentalne cechy budulcowe, które tworzą zręby koncepcji SRM, bez tych cech nie 

można by ukonstytuować ram strukturalnych SRM, są to: standaryzacja i integracja (z 

różnymi jej wymiarami). Obok tych podstawowych cech budulcowych istnieją także cechy 
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charakterystyczne, w pewnym sensie o drugorzędnym znaczeniu, dla koncepcji SRM, jedną z 

nich jest właśnie wartość dodana, której poświęciłam podrozdział 2.1.2. Koncepcja wartości 

dodanej ma istotne znaczenie dla pojmowania procesu, w konsekwencji systemu procesów 

zarządzania ryzykiem, czyli odgrywa istotną rolę w podejściu procesowym do zarządzania 

ryzykiem. W podrozdziale 2.1.2 udowodniłam tezę pomocniczą: T4, oraz zrealizowałam cel 

szczegółowy: C2. 

Warto nadmienić, że postrzeganie wartości dodanej w perspektywie analizy 

literaturowej jest mocno heterogeniczne, dodatkowo pewnym utrudnieniem jest to, że jak 

zauważyłam wartość dodana nierzadko bywa niewystarczająco wyeksponowana na tle 

koncepcji wartości. W kontekście rozpatrywania koncepcji wartości pewnego znaczenia 

nabiera teoria interesariuszy, a szczególnie ich kategoryzacja. Ze względu na 

wyszczególnienie różnych grup interesariuszy inne jest również podejście do wartości, 

zwłaszcza w stosunku do głównych grup interesariuszy, szczególnie ma się tu na myśli 

klientów, istotnych z punktu widzenia podejścia procesowego do zarządzania ryzykiem. 

Zważywszy na tło historyczne pojmowania znaczenia wartości dla przedsiębiorstwa to jako 

pierwotne i podstawowe rozpoznaje się jej znaczenie dla właścicieli przedsiębiorstwa, jako 

głównej kategorii interesariuszy. Bez wątpienia właściciele stanowią jedną z najważniejszych 

grup interesariuszy, nie mniej ugruntowało się już rozszerzone pojmowanie kategoryzacji 

interesariuszy. Każda z kluczowych grup interesariuszy uczestniczy w sposób bezpośredni lub 

pośredni oraz pieniężny lub niepieniężny w wymianie wartości z przedsiębiorstwem
18

. Jak 

zauważa P. Szczepankowski we współczesnej gospodarce wzrasta i zmienia się znaczenie 

klientów przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
19

. W podejściu 

procesowym do zarządzania przedsiębiorstwem wychodzi się bardziej ku klientowi niż 

właścicielom. Zarządzanie procesami opiera się na priorytecie wartości dla klienta, a więc na 

tym priorytecie bazuje proces (system procesów) zarządzania ryzykiem. Tak też rozumie się 

podejście procesowe do zarządzania ryzykiem, gdzie zwraca się uwagę na klienta (odbiorcę) 

zewnętrznego, a szczególnie wewnętrznego, jak również kreacje dla niego wartości.  

Dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego można wyszczególnić zakres interesariuszy 

wartości, różnicując podstawową wartość dla: właściciela, klienta, nadzoru. Wartość dla 

właściciela jest uwarunkowana prawnie określoną strukturą organizacyjną ubezpieczyciela 

(spółka akcyjna, TUW), natomiast wartość dla klientów to wartość dla klientów pośrednich 

(np. agentów), wewnętrznych, a także dla inwestora, jest to ten typ wartości, który jest 

pochodną wartości pierwszego rodzaju
20

  W ubezpieczeniach znaczenie ma również kategoria 

wartości dla nadzoru, ponieważ bez wypełnienia wymagań organu nadzoru nie można 

prowadzić działalności ubezpieczeniowej. 

Z punktu widzenia integracji kreacji wartości za podstawę przyjmuje się stanowisko 

dotyczące potrzeby łączenia zarządzania wartością przedsiębiorstwa z perspektywy interesu 

właścicieli z zarządzaniem wartością klientów, co wynika wprost z koncepcji łańcucha 

                                                           
18

 M. Ciechan-Kujawa, Wielowymiarowy audyt biznesowy, wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 49.   
19

 P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 31.   
20

 B. Hadyniak, Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym i jego proceduryzacja, „Rozprawy 

Ubezpieczeniowe”, 2014, z. 16, s. 7, B. Hadyniak, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe [w:] Ubezpieczenia. 

Podręcznik akademicki, red. J. Handschke, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010, s. 151.   
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wartości. Bazą koncepcji łańcucha wartości jest uznanie, że łańcuch wartości jest 

instrumentem, który przedsiębiorstwo wykorzystuje do identyfikacji kierunków tworzenia, 

komunikowania się i dostarczania więcej wartości dla klienta
21

. Łańcuch wartości jest 

ciągiem powiązanych ze sobą działań realizowanych w procesie produkcji finalnego produktu 

lub usługi umożliwiających uzyskiwanie wartości dodanej
22

. Przekształcanie wejść w wyjścia 

w procesie konwersji jest fundamentem łańcucha wartości jako połączonego ciągu procesów, 

z każdym przekształceniem dodającym wartości, aż do końcowego wyjścia, czyli produktu 

finalnego oferowanego klientowi, z klarowaną korzyścią dla przedsiębiorstwa. Tworzenie 

finalnej i skumulowanej wartości dodanej jest możliwe za pomocą zbioru działań w ramach 

procesu, które w zasadzie wartości dodanej bezpośrednio nie generują, ale tworzą ją 

pośrednio w połączeniu, które może być nazwany łańcuchem wartości dodanej, czyli 

łańcuchem kreacji wartości dodanej, z którego w efekcie powstaje już wartość bezpośrednia 

dla odpowiedniego adresata. Wartość dodana bywa pojmowana jako wielowymiarowa 

konstrukcja dostarczająca funkcjonalnych oraz emocjonalnych korzyści określanych przez 

odbiorców w odniesieniu do otoczenia konkurencyjnego, co w efekcie dodaje korzyści dla 

przedsiębiorstwa
23

. 

W rozdziale drugim pracy (podrozdziale 2.1.2) przedstawiłam ujmowanie wartości 

dodanej w podejściu procesowym nakierowanym na określony typ interesariuszy, czyli 

odbiorcę (klienta). W przypadku zarządzania ryzykiem podstawowym odbiorcą (klientem) 

jest odbiorca wewnętrzny. Zwróciłam uwagę na dwa rodzaje faktorów, bez których 

niemożliwe byłoby postrzeganie łańcucha wartości, mianowicie czynniki finansowe i 

niefinansowe (pozafinansowe). Czynniki niefinansowe w tym ujęciu to aspekty niematerialne, 

które nie są mierzalne lub ich mierzalność nie została jeszcze wypracowana w klarowny 

sposób. Do czynników pozafinansowych można zaliczyć to, co w procesie produkcji produktu 

lub usługi oddziałuje na klienta, jest przez niego odczuwalne i oceniane, także jako wyraz 

jego satysfakcji lub jej braku.  

Holistyczna wartość dodana zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem 

(megaprocesu) utworzona jest z łańcucha wartości dodanej powstałego w wyniku konwersji 

wejść w wyjścia poszczególnych procesów (podprocesów) tego wewnętrznie zintegrowanego 

procesu zarządzania ryzykiem. Każdy proces (podproces) w łańcuchu wartości dodanej 

zarządzania ryzykiem składa się z własnych wejść i wyjść oraz wyjść z poprzedzających go 

ogniw łańcucha wartości dodanej systemu procesów zarządzania ryzykiem. Stąd wartość 

dodana opisana parametrami finansowymi i określona czynnikami pozafinanowymi 

wykreowana przez proces staje się wartością wykreowaną przez system procesów. W 

podrozdziale tym sformułowałam propozycję prezentacji łańcucha wartości dodanej dla 

zintegrowanego systemu procesów zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem podziału wyjść 

na wyjścia wewnętrzne (tak zwane własne), czyli właściwe dla danego procesu (czyli 

podprocesu) oraz wyjścia zewnętrzne (tak zwane obce) ze wszystkich procesów, czyli 

podprocesów ogniw łańcucha. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie chodziło przy tym o 

                                                           
21

 G.W. Marshall, M.W. Johnston, Marketing Management, Second edition, McGraw-Hill Education, Upper 

Saddle River 2015, s. 28.   
22

 P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007, s. 107. 
23

 A.L. Platonoff, Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 

2009, s. 138.   
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określenie łańcucha wartości w skali produktu (usługi) produkowanego przez 

przedsiębiorstwo, lecz jego określenie na poziomie łańcucha wartości dodanej produktu 

procesowego (w wyniku aktywności zespołu procesowego), za który uznaje się zintegrowany 

proces zarządzania ryzykiem. Rozpatrywanie łańcucha wartości w świetle podejścia 

procesowego przeniesione jest z poziomu łańcucha wartości przedsiębiorstwa na poziom 

łańcucha wartości konkretnego procesu, czyli procesu zarządzania ryzykiem. W omawianej 

części podrozdziału 2.1.2 zrealizowałam cel szczegółowy: C3. 

W tym ujmowaniu wartości dodanej rozróżniłam wymiar od poziomu wartości dodanej. 

Przez wymiar określiłam ogólny sposób postrzegania wartości dodanej, a przez poziom jej 

ustrukturyzowane ulokowanie w układzie. Wymiar kierunkuje odbiór wartości dodanej, zaś 

poziomy wartości dodanej różnicują ją w skali przedsiębiorstwa i w skali procesów, a więc 

również konkretnego procesu. Podstawowym odróżnieniem wymiaru od typów poziomu 

wartości dodanej jest dwojakie ukierunkowanie wymiaru, to znaczy: albo orientacja na 

wartość dodaną przedsiębiorstwa odbieraną na zewnątrz, pośrednio także w zakresie 

oferowanego produktu (np. produktu ubezpieczeniowego), albo tylko ogólnie na 

interesariuszy wewnętrznych wraz z kreacją wartości dla nich. Wyszczególnienie rodzajów 

wymiarów jedynie ogólnie odnosi się do idei wartości dodanej bez szczegółowej koncentracji 

na łańcuchu wartości dodanej, co ma miejsce w odniesieniu do poziomów (zwłaszcza 

poziomu drugiego).  

W omawianym podrozdziale rozpoznałam również zagadnienie wartości w odniesieniu 

do koncepcji ERM. Jak zauważają M.S. Beasley i M.L. Frigo do podstawowych wyzwań 

zapewniających, że zarządzanie ryzykiem jest wartością dodaną jest włączenie 

zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM w działalność i strategiczne planowanie 

organizacji
24

.  

Do znaczących badań, których przedmiotem były przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe w 

kontekście relacji miedzy wdrażaniem programów ERM a oceną wartości i efektywności 

zarządzania były badania przeprowadzone przez R.E. Hoyta i A.P. Liebenberga, których 

wnioski autorzy opublikowali w 2011 roku
25

. Badacze w 2015 r. ponowili badania 

aktualizując problem badawczy, mając na uwadze wdrożenie w Stanach Zjednoczonych w 

2015 r. standardów nazwanych Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). W pierwotnych 

badaniach autorzy poszukiwali udowodnionych informacji o wdrożeniu programów ERM 

wśród 117 notowanych na giełdzie amerykańskich przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, z 

czego zidentyfikowali 23 ubezpieczycieli, którzy implementowali programy ERM w 

badanym przedziale czasu. Wśród wielu czynników oceniono także wartość przedsiębiorstwa 

wobec zaangażowania w ERM, a wyznaczanie wartości oparto na wskaźniku q-Tobina. 

Najważniejszy wniosek z opublikowanych badań w tej materii dotyczył określenia zależności 

między relacją ERM a wartością, która okazała się pozytywna i znacząca, co według autorów 

można zinterpretować tak, że ubezpieczyciele wykorzystujący ERM są wyceniani (w 

rozumieniu wartości) o 20% wyżej niż pozostałe przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe. W 
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późniejszych badaniach autorzy koncentrowali się na pogłębianiu zrozumienia relacji między 

ERM a wartością, w kierunku rozpoznania znaczenia adaptacji ERM dla zwiększenia 

transparentności przedsiębiorstwa. R.E. Hoyt i A.P. Liebenberg zauważają, że badania nad 

ubezpieczycielami na wczesnym etapie rozwoju ERM dostarczają dowodów na to, że ERM 

może być wykorzystane do zwiększenia wartości przedsiębiorstw ubezpieczeniowych
26

. 

Do innych ważnych badań, w których starano się określić korelację między ERM a 

wartością należą badania przeprowadzone przez M. Farrella i R. Gallaghera, którzy wyrazili 

opinię, że to pierwsze tego typu badania, w których dekomponując stopień dojrzałości ERM 

analizują specyficzne aspekty ERM będące wartością dodaną dla firmy
27

. W przypadku tych 

badań ich zakres jest znacznie szerszy niż badania R.E. Hoyta i A.P. Liebenberga, ponieważ 

obejmują różne sektory, nie tylko ubezpieczania. W badaniach wartości skoncentrowano się 

na wartości rynkowej, dlatego uwzględniono próbę obejmującą publicznie notowane 

przedsiębiorstwa. Po selekcji respondentów według przyjętego kryterium zbadano dojrzałość 

ERM dla próby wybranych 225 respondentów. Podstawą badań dojrzałości ERM był model 

dojrzałości RIMS RMM, a ich zakres objął lata 2006-2011. Respondenci zostali 

sklasyfikowani według sektora, kraju i okresu badawczego. Wśród badanych sektorów 

znalazły się finanse, ubezpieczenia oraz nieruchomości, które stanowiły w badaniach 

połączony obszar badawczy (6,22%). M. Farrell i R. Gallagher również wykorzystali 

wskaźnik q-Tobina, to znaczy zastosowali aproksymację q-Tobina dla naturalnego logarytmu 

(natural logarithm of TobinsQ). Autorzy przeprowadzili badania etapowo. W tym miejscu 

przedstawię jeden z podstawowych wniosków wynikający z przeprowadzonych badań 

mianowicie, że uwzględniając pięć poziomów dojrzałości zarządzania ryzykiem według 

modelu RMM przedsiębiorstwa, które wykazują pełne zaangażowanie w ERM tak, aby ich  

podejście do ERM było dojrzałe, odnotowują bardzo istotny wzrost wartości przedsiębiorstwa 

o około 25%
28

.  

W badaniach autorstwa M. Farrella i R. Gallaghera oraz R.E. Hoyta i A.P. Liebenberg 

analizowano czynniki o charakterze finansowym oraz czynniki, których naturę określa się 

jako niefinansową (pozafinansową). Na znaczenie tych rodzajów faktorów zwróciłam uwagę 

opisując kreację wartości dodanej zintegrowanego systemu procesów zarządzania ryzykiem. 

Za szczególnie znaczący wkład teoretyczny z potencjałem aplikacyjnym rozdziału 

drugiego uważam opracowanie autorskiej koncepcji wyszczuplonego produktu 

ubezpieczeniowego Lean Insurance Product (LIP), którą zaprezentowałam w podrozdziale 

2.4. Podstawa konstrukcyjna wyszczuplonego produktu ubezpieczeniowego LIP osadzona jest 

na integracji podejścia Lean Management (LM), opartego na założeniach wywodzących się z 

filozofii szczupłego myślenia Lean Thinking (LT), z koncepcją standaryzowanego 

zarządzania ryzykiem SRM. W takim ujęciu produkt ubezpieczeniowy LIP powstaje jako 

efekt zastosowania pewnego rodzaju integracji, integracji o jednak innym profilu niż 

wcześniej scharakteryzowana. W podrozdziale w zarysie przedstawiłam charakterystykę 
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istoty podejścia LM, zwracając uwagę także na to, że w praktyce wdrażania LM pewnym 

uproszczeniem może być postrzeganie koncepcji LM wyłącznie jako zbioru metod i technik 

użytecznych do osiągnięcia celu, jakim jest eliminacja zbędnego marnotrawstwa (terminu 

stosowanego w filozofii LT). Tymczasem często jest to rekonfiguracja podejścia w kierunku 

orientacji na procesy, w tym przy uwzględnieniu zastosowania reinżynierii procesów. W 

podrozdziale 2.4 zrealizowałam cel szczegółowy: C6. 

W odniesieniu do przedsiębiorstw produkujących usługi, a więc również 

przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, wyszczuplona produkcja dotyczy wymogów stosowania 

mniejszej ilości wszystkich czynników w procesie wytwarzania, niż w typowym procesie 

świadczenia usług
29

. Można zatem uznać, że w efekcie wyszczuplonej produkcji, czyli 

realizacji usługi ubezpieczeniowej powstaje wyszczuplony produkt, który jest konkretną 

jednostką finalną dla klienta zewnętrznego lub wewnętrznego (w łańcuchu dostaw 

wewnętrznych). Na możliwość i zasadność zastosowania koncepcji LM w ubezpieczeniach 

zwrócił uwagę Zespół ds. Lean w usługach Lean Enterprise Institute Polska podkreślając, że 

w sektorze ubezpieczeń można już mówić o kilkuletniej historii wdrażania LM.  

Tworząc zarys koncepcji produktu LIP przyjęłam założenie, że przykładem 

wyszczuplonego produktu ubezpieczeniowego Lean jest taki produkt ubezpieczeniowy, który 

jest wyszczuplony w zintegrowanym procesie zarządzania ryzykiem na bazie dedykowanego 

standardu zarządzania ryzykiem.  

Określiłam, że wyszczuplony produkt ubezpieczeniowego Lean Insurance Product (LIP) 

charakteryzuje się tym, że:  

 powstaje w wyniku implementacji zarządzania ryzykiem w obszar, w którym ma być 

zrealizowana wyspecjalizowana usługa ubezpieczeniowa, materializująca się właśnie w 

tym produkcie ubezpieczeniowym; jest on wyszczuplony procesową cechą 

standaryzacji;  

 przejdzie ścieżkę „oczyszczania”, czyli eliminowania marnotrawstwa na różnych 

płaszczyznach skracając drogę produkcji produktu ubezpieczeniowego od jego 

zamówienia poprzez wnioskowanie aż do uzyskania za opłatą (składką) finalnego 

produktu ubezpieczeniowego dedykowanego klientowi;  

 produkt ubezpieczeniowy staje się wyszczuplonym produktem w efekcie zastosowania 

procesu zarządzania ryzykiem aktywowanego w danym obszarze przez standard 

zarządzania ryzykiem, a konkretnie najważniejszego dla produktu LIP etapu procesu, 

jakim jest postępowanie z ryzykiem; etap ten musi posiadać zalecenie zastosowania 

metody ubezpieczenia jednoznacznie wynikające ze standardu zarządzania ryzykiem;  

 produkt ten jest także produktem doskonalszym, to znaczy udoskonalonym w drodze 

ciągłego doskonalenia, np. metodą PDCA; ta cecha doskonałości produktu realizowana 

jest poprzez modyfikację procesu produkcji usługi ubezpieczeniowej w kierunku jej 

wyszczuplania, czyli eliminacji marnotrawstwa, które nie kreuje wartości dodanej.  

Wyszczuplony produkt ubezpieczeniowy LIP to taki, który jest „oczyszczony” z 

wszelkiego rodzaju marnotrawstwa, przez które rozumie się generowane straty w obszarze 
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zasobów ludzkich, materialnych, finansowych, czasowych, przestrzennych i innych w (to 

znaczy poprzez) procesie zarządzania ryzykiem według dedykowanego standardu zarządzania 

ryzykiem dla danego obszaru, w którym ten produkt ma być zastosowany. Produkt LIP jest 

oferowany przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe w procesie sprzedaży konkretnemu 

odbiorcy w wyniku uruchomienia standaryzowanego procesu zarządzania ryzykiem. 

Podstawowym warunkiem uznania niemasowego produktu ubezpieczeniowego jako produktu 

wyszczuplonego LIP jest jego powołanie to znaczy aplikacyjne zastosowanie na skutek 

implementacji zarządzania ryzykiem według standardu zarządzania ryzykiem w 

ukonkretnionym obszarze. Konkretyzacja obszaru powoduje, że staje się on 

wyselekcjonowany, a więc w myśli filozofii Lean niemasowy w odróżnieniu od wielu innych 

obszarów, które nie zostały zidentyfikowane jako te, które posiadają dedykowany standard 

zarządzania ryzykiem.  

Pragnę zwrócić uwagę na to, że występujący w nazwie wyszczuplonego produktu 

ubezpieczeniowego LIP wyraz „wyszczuplony” jest możliwy do zastosowania wyłącznie na 

gruncie podejścia LM i w tym ujęciu należy rozpatrywać znaczenie terminu wyszczuplony 

produkt ubezpieczeniowym LIP. W innym przypadku „szczupłość” w nazwie produktu LIP 

może być potencjalnie mylnie skojarzona z dowolnymi niedostatkami lub brakami w sferze 

funkcjonalności produktu ubezpieczeniowego, w tym względem realności i pełności ochrony 

ubezpieczeniowej. Dlatego chciałabym podkreślić, że wyszczuplony produkt 

ubezpieczeniowy LIP jest produktem oczyszczonym z marnotrawstwa tak rozumianego 

wyłącznie w odniesieniu do założeń filozofii LM, a nie jest produktem ubezpieczeniowym o 

ograniczonej zdolności realizacji celów ochrony ubezpieczeniowej przez to, że w jego nazwie 

występuje wyraz „wyszczuplony”.  

Możliwość praktycznego zastosowania produktu LIP zbadałam na przykładzie obszaru 

bezpieczeństwa informacji, ponieważ jest to obszar określony dedykowanym standardem 

zarządzania ryzykiem jako podstawowym warunkiem wymaganym dla implementacji 

koncepcji wyszczuplonego produktu ubezpieczeniowego, czyli normą PN-ISO/IEC 

27005:2014-01
30

. Norma ta została opracowana w celu wdrożenia usystematyzowanego 

podejścia do bezpieczeństwa opartego na zarządzaniu ryzykiem, we wszystkich typach 

organizacji, w których może wystąpić naruszenie bezpieczeństwa informacji. 

Proces zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji jest oparty na strukturze 

etapowej procesu zarządzania ryzykiem według normy PN-ISO 31000:2012 oraz jej 

Przewodnika PKN-ISO Guide 73:2012, z tym, że jest dostosowany do specyfiki obszaru, 

jakim jest bezpieczeństwo informacji, bazując na cyklu PDCA. Specyfika ta jest szczególnie 

widoczna w strukturze procesu zarządzania ryzykiem w tym, że po etapie oceny ryzyka 

następuje pierwszy Punkt Decyzyjny Ryzyka, przy ocenie satysfakcjonującej, następnie drugi 

Punkt Decyzyjny Ryzyka, przy postępowaniu satysfakcjonującym. Drugi Punkt Decyzyjny 

Ryzyka wraz z nową iteracją oceny ryzyka zachodzi wtedy, gdy etap następujący po ocenie 

ryzyka, czyli postępowanie z ryzykiem nie doprowadzi bezpośrednio do akceptowalnego 

poziomu ryzyka rezydualnego, wtedy kolejna iteracja oceny ryzyka przy zmienionych 

parametrach dla etapu ustanowienia kontekstu realizuje się w drugim Punkcie Decyzyjnym 
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Ryzyka. Zauważa się jako znaczące, że na etapie ustanowienia kontekstu za cel zarządzania 

ryzykiem w bezpieczeństwie informacji stawia się poza oczywistym wsparciem systemu 

zarządzania bezpieczeństwem informacji także przygotowanie planu ciągłości działania oraz 

planu reakcji na incydenty. Norma PN-ISO/IEC 27005:2014-01 zaleca się, aby podczas 

określania kontekstu organizacja zdefiniowała zakres i granice zarządzania ryzykiem w 

bezpieczeństwie informacji tak, aby w procesie oceny ryzyka uwzględniono wszystkie 

zidentyfikowane i wskazane aktywa. Aktywa stanową wszystko to, co ma wartość dla 

organizacji i z tego względu wymaga ochrony, to nie tylko sprzęt i oprogramowanie, również 

procesy i działania biznesowe oraz aktywa wspierające. Dlatego identyfikacja ryzyka 

obejmuje identyfikację wszystkich aktywów ustanowionych w zakresie.  

Z punktu widzenia możliwości zastosowania produktu LIP najważniejszym etapem jest 

postępowanie z ryzykiem, ponieważ wprowadza transfer ryzyka jako metodę jego obsługi. W 

obszarze bezpieczeństwa informacji na etapie postępowania z ryzykiem stosuje się: 

akceptację ryzyka, unikanie ryzyka, modyfikację ryzyka oraz jego dzielenie, czyli transfer. 

Dzięki temu, że norma PN-ISO/IEC 27005:2014-01 wskazuje, że transfer ryzyka w obszarze 

bezpieczeństwa informacji może polegać na nabyciu ubezpieczenia możliwym staje się 

implementowanie wyszczuplonego produktu ubezpieczeniowego. Przy czym chodzi tu 

właściwie o taki rodzaj produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez rynek ubezpieczeń, 

który cechuje się nowatorstwem produktowym i jest dedykowany do obsługi najbardziej 

aktualnych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa informacji, za które uznaje się przede 

wszystkim cyberincydenty. Wskazałam na produkty ubezpieczeniowe, które oferują 

kompleksową ochronę przed realizacją ryzyka cybernetycznego. Jako przykład podałam 

wyspecjalizowany produkt CyberEdge oferowany przez AIG Europe Limited sp. z o.o. 

Oddział w Polsce, jak również określiłam zakres ochrony ubezpieczeniowej od ryzyk 

związanych z bezpieczeństwem danych, funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni oferowanej 

przez Chubb European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Chciałabym uzupełniająco 

dodać, że obecnie polski rynek ubezpieczeń mocno rozwija ofertę produktową w obszarze 

bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Oferta jest tworzona 

przez ubezpieczycieli, jak również pośredników ubezpieczeniowych. Brokerem 

ubezpieczeniowym, który zapewnia ochronę ubezpieczeniową od zagrożeń cybernetycznych 

w procesie zarządzania ryzykiem cybernetycznym jest: Marsh Polska, Pierwszy Polski Dom 

Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o., International Risk and Corporate Advisory (IRCA) Sp. z 

o. o., Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. Do ubezpieczycieli, którzy opracowali ofertę 

ochrony ubezpieczeniowej od ryzyk cybernetycznych można zaliczyć m.in. STU ERGO 

Hestia SA, TUiR Allianz Polska SA, PZU SA, Leadenhall Polska SA, Colonnade Insurance 

SA Oddział w Polsce. 

Drugim analizowanym przeze mnie obszarem, w którym potencjalnie może 

aktywizować się wyszczuplony produkt ubezpieczeniowy LIP jest obszar funkcjonowania 

jednostek sektora finansów publicznych. W sektorze finansów publicznych podstawowe 

znaczenie regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem pełnią wskazania wynikające z 

Komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. 

W Komunikacie tym określono, że zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów kontroli 

zarządczej, która zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
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powinna funkcjonować na dwóch poziomach, obejmując: pierwszy poziom, czyli jednostkę 

sektora finansów publicznych oraz drugi poziom, który dotyczy działu administracji rządowej 

(jednostka samorządu terytorialnego). Do jednostek organizacyjnych sektora finansów 

publicznych zaliczano według stanu sprzed reformy z dnia 1 marca 2017 r. jednostki 

administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Urząd skarbowy stanowi organ administracji 

podatkowej i jest jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Krajowej, która została 

powołana reformą systemową. Urzędy skarbowe oraz izby administracji skarbowej po 

reformie systemowej działają tak jak wcześniej, zmianie uległ w pewnym zakresie katalog 

realizowanych przez nie zadań. Został on rozszerzony m.in. o zadania z zakresu podatku 

akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier, a w przypadku izb 

administracji skarbowej – o zadania związane z cłem. 

W obszarze określonych jednostek administracji skarbowej uwzględniając standardy 

zarządzania ryzykiem autorstwa ponadnarodowych instytucji, w tym FERMA, COSO II, ISO 

31000:2009 ukonstytuowano narodowe uregulowania w celu implementacji zarządzania 

ryzykiem w sektorze finansów publicznych wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, które 

stanowią standardy zarządzania ryzykiem, w tym obszarze. W Komunikacie nr 6 Ministra 

Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. oraz w dokumencie „System zarządzania ryzykiem w 

jednostkach administracji podatkowej i kontroli skarbowej” określono, że w końcowym 

momencie procesu zarządzania ryzykiem jako jedną z możliwych reakcji na ryzyko, którą 

należy zastosować w ramach transferu ryzyka jest ubezpieczenie. W ramach obszarów 

działalności wyróżniono w urzędach skarbowych odpowiednie tak określone obszary ryzyka, 

które zawierają różne typy ryzyk, poszerzone po reformie. Z tych obszarów ryzyka i typów 

ryzyk wynika, że znaczącą grupę wewnętrznych czynników ryzyka w urzędach skarbowych 

stanowią pracownicy, którzy generują szereg nieprawidłowości. Reakcją na tego rodzaju 

ryzyko jest zastosowanie ubezpieczenia. 

Efektem aktywności Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych była 

oferta ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
31

, gdzie we 

współpracy z brokerem ubezpieczeniowym opracowano program ochrony ubezpieczeniowej 

obsługiwany przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Można jeszcze uzupełniająco 

dodać, że pracownicy administracji skarbowej mogli skorzystać z oferty ubezpieczenia 

zaproponowanego przez FZZPS, natomiast decyzja o wyborze ubezpieczyciela, a także 

wariantu ubezpieczenia należała do decyzji pracownika. Ubezpieczenie dla pracowników 

administracji skarbowej jako pierwsi wprowadzili STU Ergo Hestia SA i TU Allianz Polska 

SA
32

. 

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach administracji podatkowej i obecnie celno-

skarbowej obejmuje ryzyko podatkowe
33

. Dla klienta usług podatkowych i skarbowych 

                                                           
31

 Z dniem 20 stycznia 2011 r. obowiązuje ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 

za rażące naruszenie prawa, Dz.U. 2011, Nr 34, poz. 173. 
32

 Informacje w tej materii stanowiły część badań, które przeprowadziłam w urzędzie skarbowym w regionie 

śląskim.   
33

 Katalog ryzyk dla poszczególnych zadań w obszarach działalności jest określony i stosunkowo obszerny, co 

prezentuje Załącznik nr 3 – Ryzyka w urzędach skarbowych – katalog otwarty do dokumentu „System 

zarządzania ryzykiem w jednostkach administracji podatkowej i kontroli skarbowej”, Dokument przygotowany 

przez Zespół powołany decyzją Nr 41/AP Ministra Finansów z dnia 29 października 2010 r. do opracowania 
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realizacja ryzyka o charakterze podatkowym może przyczynić się do: konieczności 

poniesienia niezaplanowanego i nieprzewidzianego wydatku wynikającego z wymogu 

uiszczenia podatku w innej niż przewidywana wartość, nałożenia sankcji administracyjnej w 

postaci odsetek, dodatkowych zobowiązań finansowych i in., zwłaszcza sankcji 

kornoskarbowych lub zwiększenia stawki podatkowej. Realizacja ryzyka o charakterze 

podatkowym może zaburzać płynność finansową podmiotu, wpływać na zachowanie 

zdolności kredytowej oraz poziom limitów kredytowych, a także na różne aspekty 

uwarunkowań finansowania działalności podmiotu. Ogłoszenie niewypłacalności i upadłości 

podmiotu stanowi najbardziej krytyczny możliwy scenariusz skutków związanych z realizacją 

ryzyka podatkowego. 

Ochronę ubezpieczeniową przed realizacją szerokiego spektrum specyficznych ryzyk 

podatkowych świadczy działalność Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i 

Wspólnicy Sp. z o.o. we współpracy z TU Allianz Polska SA. W wyniku połączonej 

aktywności i wieloletniej współpracy tych instytucji powstały programy ochrony 

ubezpieczeniowej, które obejmują program Allianz Doradca, Allianz Podatnik, Allianz 

Skarbowy. 

W założeniach koncepcyjnych wyszczuplonego produktu ubezpieczeniowego LIP 

określiłam, że cechuje go doskonałość, czyli w tym przypadku ma on być właściwie 

(doskonale) przygotowany do spełniania zadań w zakresie pełności i realności ochrony, tak 

aby cechy produktu świadczące o jego jakości były jednoznacznie czytelne w ocenie klienta. 

Klient ma być w pełni usatysfakcjonowany z łańcucha wartości dodanej, której dostarcza 

produkt LIP. Produkty ubezpieczeniowe dla funkcjonariuszy administracji skarbowej, 

podatkowej mają więc być skuteczne i to można uznać za wymóg, czyli cechę 

wyszczuplonego produktu ubezpieczeniowego w omawianym obszarze. Materializacja 

skuteczności ma przebiegać dwukierunkowo, to znaczy ma ona zadziałać zarówno dla 

pracownika administracji skarbowej, jak też dla klienta, czyli odbiorcy usługi skarbowej. 

Skuteczność dla klienta wyraża się w tym, że ubezpieczenie nabyte przez funkcjonariusza 

administracji skarbowej zapewnia realną ochronę klientowi usługi skarbowej przed 

określonymi ryzykami związanymi z naruszeniem prawa w zakresie wykonywania czynności 

decyzyjnych przez funkcjonariusza. Sfera realna dostarcza licznych przykładów zaburzenia 

tej skuteczności w postaci niemożności wypełnienia warunków realności i pełności ochrony 

ubezpieczeniowej wobec klienta usługi skarbowej, podatkowej, co ostatecznie wpływa na 

postrzeganie implementacji koncepcji produktu LIP w tym obszarze. Można więc przyjąć, że 

konstrukcja jak również wymiar aplikacyjny produktu LIP w badanym obszarze nie świadczy 

jeszcze o tym, że jest to produkt ubezpieczeniowy spełniający wszystkie podstawowe cechy 

wskazane dla ubezpieczeniowego produktu Lean, któremu można z pełnym uzasadnieniem 

nadać miano wyszczuplanego, nawet jeśli przeszedł przez ścieżkę „oczyszczania” 

określonego marnotrawstwa. W konsekwencji można nawet przyjąć, że rozpoznanie i 

eliminowanie marnotrawstwa nie było pełnowymiarowe pomimo aktywizacji procesu 

zarządzania ryzykiem według standardu zarządzania ryzykiem dedykowanemu badanemu 

obszarowi. 

                                                                                                                                                                                     
jednolitego systemu kontroli zarządczej w jednostkach administracji podatkowej i kontroli skarbowej, Warszawa 

2011.   
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Uważam, że ostatecznie trudno mówić o pełnej adaptacji koncepcji wyszczuplonego 

produktu ubezpieczeniowego LIP w obszarze aktywności jednostek organizacyjnych 

administracji skarbowej, badanych na przykładzie urzędów skarbowych. Skuteczny i 

odpowiedni dla koncepcji Lean wymiar aplikacyjny produktu LIP w obszarze aktywności 

jednostek administracji skarbowej zależy od skali przemodelowania sfery realnej jako tej, w 

której muszą funkcjonować podmioty, które są klientami usług podatkowych i skarbowych 

narażonymi na realizację szerokiego spektrum ryzyka podatkowego. Proces dochodzenia 

roszczeń przez poszkodowanego w wyniku realizacji ryzyka podatkowego powinien być 

usprawniony, również w wymiarze czasowym oraz aspekcie finansowym, który nierzadko 

bywa trudny do samodzielnego udźwignięcia przez klienta usługi. Stąd zrodziła się niegdyś 

potrzeba pomocy poszkodowanym podmiotom na przykładzie współpracujących instytucji 

TU Allianz Polska S.A. oraz Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z 

o.o. 

W rozdziale trzecim pracy w oparciu o cechę budulcową standaryzowanego zarządzania 

ryzykiem SRM, jaką jest integracja poddałam analizie charakter powiązań występujących 

pomiędzy zarządzaniem ryzykiem a zarządzaniem ciągłością działania, na przykładzie 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. W celu określenia profilu integracji systemowej i 

procesowej zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania wykorzystałam przede 

wszystkim standardy dotyczące ciągłości działania oraz zarządzania ryzykiem autorstwa 

australijskiego organu nadzoru APRA oraz normę ISO 22301:2012 Societal security –  

Business continuity management systems – Requirements i normę ISO 31000:2009 Risk 

management – Principles and guidelines, jak również inne standardy zarządzania ryzykiem w 

stosownym zakresie. Wybór australijskiego organu nadzoru do badań zakresu integracji 

zarządzania ryzykiem oraz zarządzania ciągłością działania wynikał przede wszystkim z faktu 

opracowania przez APRA odrębnych standardów dla zarządzania ciągłością działania oraz 

zarządzania ryzykiem dla instytucji należących do sektora finansowego, co umożliwiło 

zbadanie obu systemów (systemów procesów) oddzielnie, aby móc finalnie rozpoznać, czy 

istnieje wystarczająca płaszczyzna umożliwiająca przeprowadzenie analizy integracyjnej obu 

systemów. Wykorzystanie odpowiednich standardów do określenia profilu powiązania 

zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania skutkowało utworzeniem 

standaryzowanej ścieżki, na podstawie której możliwe było przeprowadzenie analizy tego 

zagadnienia na przykładzie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Chciałabym zaznaczyć, że 

nawet bardzo szczegółowe rozwiązania zawarte w standardach dotyczących zarządzania 

ryzykiem nie są wystarczające do opracowania charakterystyki powiązań pomiędzy 

zarządzaniem ryzykiem a zarządzaniem ciągłością działania. W tym celu rozpoznaje się 

potrzebę wykorzystania informacji wynikających z wyodrębnionych regulacji dotyczących 

zarządzania ciągłością działania, ponieważ bez klarownej diagnozy natury powiązań 

wewnątrzsystemowych dla zarządzania ciągłością działania nie byłaby możliwa, w mojej 

opinii, żadna próba przeprowadzania analizy integracyjnej zarządzania ciągłością działania i 

zarządzania ryzykiem. W rozdziale 3 udowodniłam tezę pomocniczą: T5, oraz zrealizowałam 

cel szczegółowy: C9. 

Problematykę rozdziału trzeciego ujęłam w jego kolejnych podrozdziałach. Na początku 

uzasadniłam potrzebę podjęcia rozpoznania tak ważnej relacji pomiędzy dwoma odrębnymi 
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systemami zarządzania, które są ze sobą jednakże wyraźnie powiązane. Zadanie integrowania 

się systemów w ramach organizacji uznałam za podstawowe, o priorytetowym znaczeniu dla 

sprawnego funkcjonowania organizacji. Szczególnie w sytuacji, w której integracja 

bezpośrednio dotyczy zarządzania ryzykiem, jej znaczenie względem zarządzania ryzykiem 

podkreślono w najnowszej wersji normy PN-ISO 31000:2018-08 Zarządzanie Ryzykiem –  

Wytyczne informującej, że celem zarządzania ryzykiem jest zintegrowanie z każdą częścią 

organizacji
34

. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ciągłością działania „pracują” w 

organizacji bardzo blisko siebie, dlatego tak ważnym jest ustalenie zakresu ich przedmiotowej 

współpracy. W ogólnym ujęciu istota tego zewnętrznego powiązania pomiędzy zarządzaniem 

ryzykiem a zarządzaniem ciągłością działania została w literaturze przedmiotu 

zdiagnozowana, na co zwraca uwagę także M. Cornish podkreślając, że dla wielu badaczy 

BCM jest częścią zarządzania ryzykiem, jego podzbiorem
35

. Należy jednak odnotować, że 

zarządzanie ryzykiem nie jest tożsame z zarządzaniem ciągłością działania, stanowią one 

bowiem dwa odrębne systemy, jak też procesy. Elementem łączącym oba systemy są ryzyka, 

a konkretnie określony rodzaj ryzyk, które są związane z operacyjną działalnością 

przedsiębiorstwa. Na znaczenie i definicyjne ujmowanie kategorii ryzyk operacyjnych 

zwróciłam uwagę w rozdziale trzecim. W normie ISO 22301:2012 Societal security –  

Business continuity management systems – Requirements zawarto informację, o tym że 

organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać formalnie udokumentowany proces 

oceny ryzyka, który systematycznie identyfikuje, analizuje i ewaluuje ryzyko incydentu 

zakłócającego działanie organizacji. Proces ten może być przeprowadzony zgodnie z normą 

ISO 31000.
36

 Naturę związku miedzy zdarzeniem, incydentem a ryzykiem zbadałam w 

podrozdziale 3.1. Usystematyzowane podejście do identyfikacji uwarunkowań powiązania 

zarządzania ciągłością działania z zarządzaniem ryzykiem oparte jest wyjściowo na 

rozpoznaniu kluczowych aspektów terminologicznych w obszarze zarządzanie ciągłością 

działania, co przedstawiłam również w tej części rozdziału trzeciego
37

. Jednym z 

najważniejszych komponentów zarządzania ciągłością działania, który ma fundamentalne 

znaczenie dla zarządzania ryzykiem jest analiza wpływu biznesowego (Business Impact 

Analysis – BIA), której charakterystykę przedstawiłam w podrozdziale 3.2. Analiza wpływu 

biznesowego jest jedną z metod zalecanych do zastosowania w standardzie zarządzania 

ryzykiem IEC/ISO 31010:2009 Risk Management – Risk Assessment Techniques. Proces 

BIA jest ważnym elementem systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS). Jest to 

                                                           
34

 PN-ISO 31000:2018-08, Risk management – Guidelines..., op. cit., s. 3. 
35

 M. Cornish, Business Continuity Management Methodology [w:] The Definitive Handbook of Business 

Continuity Management, ed. A. Hiles, Third edition, John Wiley & Sons, New York 2011, s. 122.   
36

 BS ISO 22301:2012 Social Security – Business Continuity Management Systems – Requirements, British 

Standards Institution 2012, pkt 8.2.3   
37 W tej części pracy wprowadziłam i zastosowałam potrzebne odniesienia do akronimów, które uznałam za 

ważne dla analizowanych zagadnień integracyjnych. Przyjęłam za zasadę posługiwanie się akronimami, które 

zostały utworzone i jako takie są również rozpoznawalne za oryginalnymi źródłami, którymi są albo 

odpowiednie analizowane standardy, albo określone obszary tematyczne. Do najbardziej znaczących i 

stosowanych w rozdziale trzecim akronimów oraz nazw, które skracają zalicza się: BCM (Business Continuity 

Management), BCMS (Business Continuity Management System), BCP (Business Continuity Plan), BIA 

(Business Impact Analysis). Do innych równie ważnych akronimów oraz nazw, które skracają utworzonych w 

wyniku analizy standardów należą: ORMS (Overall Risk Management System), RMS (Risk Management 

Strategy), RMF (Risk Management Framework). 
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technika, metoda, która stara się przewidzieć konsekwencje zakłócenia aktywności 

biznesowej organizacji, jednocześnie zbierając i przetwarzając informacje potrzebne do 

opracowania strategii naprawczych. W systemie zarządzania ciągłością działania proces BIA 

stanowi strukturalną bazę do dalszych etapów cyklu życia zarządzania ciągłością działania, a 

więc zintegrowanego procesu oceny ryzyka ciągłości działania. Można wskazać, że w 

metodzie BIA uwzględnia się różne czynniki wpływu oddziałujące na postawę organizacji 

wobec zagrożeń. Są to przede wszystkim: określony przedział czasu zakłócający działalność 

procesów w organizacji, skala oddziaływania zakłócenia na wszystkie zainteresowane strony i 

zasoby, a także dysfunkcje ujawniane w różnych obszarach aktywności organizacji. Poziom 

wpływu w BIA określa się stopniując go stosownie do potrzeb organizacji, wprowadzając 

kilka poziomów wpływu: wysoki (np. katastrofalny), średni (poważny, znaczący), niski 

(kłopotliwy: na poziomie od średniego w kierunku niskiego) oraz brak wpływu. W 

podrozdziale tym przedstawiłam przykład zastosowania BIA w ubezpieczeniach. 

W dalszej części rozdziału trzeciego skoncentrowałam się na rozpoznaniu charakteru 

uwarunkowań integracyjnych zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania dla 

przedsiębiorstw ubezpieczeniowych wykorzystując w tym celu informacje pochodzące z 

odnośnych australijskich standardów ostrożnościowych, jak również innych standardów z 

tego zakresu przedmiotowego, w tym norm ISO. Przeprowadzając analizę profilu integracji 

badanego obszaru wyróżniłam w podrozdziałach 3.4 i 3.5 aspekty, które nabierają 

szczególnego znaczenia w perspektywie integracyjnej. Uwzględniając złożoną strukturę 

organizacyjną instytucji nadzorowanych przez australijski organ nadzoru można określić, że 

największe znaczenie w kontekście zarządzania ciągłością działania oraz zarządzania 

ryzykiem ma poziom drugi (Level 2) odnoszący się do grup ubezpieczeniowych 

(kapitałowych), a także poziom trzeci struktury organizacyjnej nadzorowanej przez APRA. 

Zasadniczo ubezpieczyciele poziomu drugiego muszą posiadać strukturę zarządzania 

ryzykiem, która obejmuje strategię zarządzania ryzykiem (Risk Management Strategy – 

RMS). Standard GPS 221:2009 Risk Management: Level 2 Insurance Groups zapewnia, że 

każdy obszar działalności operacyjnej grupy ubezpieczeniowej poziomu drugiego posiada 

odpowiedni obszar BCM zgodnie z wymogami standardu GPS 222:2005 Business Continuity 

Management. Strategia zarządzania ryzykiem zawiera między innymi formalnie określoną 

politykę opisującą podejście do zarządzania ciągłością działania ubezpieczyciela. Z 

przeprowadzonej analizy wynika, że RMS pełni rolę formalnego elementu integrującego 

zarządzanie ciągłością działania (BCM), jak również system zarządzania ciągłością działania 

(BCMS) ze strukturą ramową zarządzania ryzykiem (Risk Management Framework – RMF), 

a więc w konsekwencji zintegrowanym systemem zarządzania ryzykiem (ORMS). Standard 

CPS 220:2015 Risk Management określa strukturę ramową zarządzania ryzykiem jako ogół 

systemów, struktur, strategii, procesów i ludzi, która umożliwia identyfikację, pomiar, 

ewaluację, monitorowanie, raportowanie i kontrolę wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych 

źródeł istotnego ryzyka. Skuteczna struktura zarządzania ryzykiem staje się wsparciem dla 

identyfikowania, analizowania oraz zrozumienia każdego istotnego ryzyka na wszystkich 

poziomach organizacyjnych, co podkreśla Prudential Practice Guide CPG 220:2015 Risk 

Management. Australijskie standardy ostrożnościowe akcentują znaczenie tak zwanych 

istotnych ryzyk. Standard CPS 220:2015 informuje, że istotne ryzyka to takie, które mogą 

mieć istotny finansowy, jak również niefinansowy wpływ na funkcjonowanie instytucji lub 
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interesy zainteresowanych stron, np. ubezpieczających. Ramowe podejście do zarządzania 

ryzykiem dostarcza odpowiednią strukturę do identyfikacji i zarządzania każdym istotnym 

ryzykiem. Do istotnych ryzyk objętych ramową strukturą zarządzania ryzykiem w 

ubezpieczeniach z punktu widzenia europejskich regulacji systemowych, w postaci 

dyrektywy Solvency II, można zaliczyć zasadniczo: ryzyko ubezpieczeniowe, ryzyko 

rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko koncentracji, ryzyko płynności.  

Innym wyróżnionym w toku analizy bardzo ważnym komponentem procesu 

integracyjnego zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania jest ocena ryzyka. Na 

podstawie analizy informacji zawartych w standardzie GPS 221:2009 dotyczących tego, że 

kapitałowa grupa ubezpieczeniowa musi posiadać system zarządzania ryzykiem składający 

się z poszczególnych kroków postępowania obejmujących: identyfikację, ocenę, łagodzenie i 

monitoring ryzyka oraz w myśl informacji zawartej w standardzie GPS 222:2005 dotyczącej 

tego, że należy stosować BCM do oceny ryzyka w grupie ubezpieczeniowej poziomu 

drugiego określiłam ocenę ryzyka jako wyodrębniony proces, który spaja oba systemy 

zarządzania grupy ubezpieczeniowej poziomu drugiego. Ponadto rozpoznałam, że proces 

oceny ryzyka ma w obu badanych systemach zarządzania własną i swoistą 

wewnątrzprocesową strukturę. Zakres systemowego i procesowego powiązania zarządzania 

ryzykiem i zarządzania ciągłością działania wynika z wytycznych australijskich standardów 

ostrożnościowych, które wskazują, że ryzyka ciągłości działania stają się elementem i częścią 

zintegrowanego procesu (oraz systemu procesów) zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego. Ze względu na charakter integracji zarządzania ciągłością działania i 

zarządzania ryzykiem przyjęłam na podstawie przeprowadzonej analizy, że uprawnionym jest 

integrowanie BCM (zarządzania ciągłością działania) oraz BCMS (systemu zarządzania 

ciągłością działania) z ORMS (zintegrowanym systemem zarządzania ryzykiem), jak również 

uzasadnione jest stosowanie zarówno obu tych terminów, czyli BCM oraz BCMS w 

kontekście integracyjnym. 

W charakterystyce relacji pomiędzy zarządzaniem ryzykiem i zarządzaniem ciągłością 

działania znaczenie mają uwarunkowania funkcjonowania planów ciągłości działania. W 

przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym plan ciągłości działania (BCP) ma podstawowe zadanie 

do spełnienia polegające przed wszystkim na spajaniu udokumentowanych procedur i 

informacji po to, aby umożliwić reagowanie na zakłócenia, odzyskiwanie i wznawianie 

działalności krytycznych obszarów biznesowych dla profilu prowadzonej działalności 

ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe zgodnie z zaleceniami standardu GPS 

222:2005 ma zidentyfikować scenariusze zakłóceń, które mogą prowadzić do przerw 

działalności o różnym okresie długości, począwszy od krótkoterminowych, aż po najbardziej 

niebezpieczne długookresowe zakłócenia. Standard GPS 222:2005 zaleca, aby scenariusze 

uwzględnić w ocenie ryzyka zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Guidance Note GGN 

222.1:2005 Risk Assessment and Business Continuity Management. W planowaniu ciągłości 

działania uwzględniane są bazowo specyficzne zewnętrzne czynniki ryzyka niezależne 

bezpośrednio od ubezpieczyciela. 

Z analizy przypadku australijskich rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i 

zarządzania ciągłością działania ubezpieczycieli oraz przesłanek ich integracji 

sformułowałam spostrzeżenia mogące stanowić pewne wskazówki implementacyjne dla 
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europejskich ubezpieczycieli. Podstawowe spostrzeżenie wynikające z rozwiązań 

australijskich dotyczy uwzględnienia zarządzania ciągłością działania jako komponentu 

zintegrowanego zarządzania ryzykiem w odniesieniu do ryzyk ciągłości działania, które stają 

sie elementem zintegrowanego zarządzania ryzykiem. W kwestii transparentności powiązań 

integracyjnych za aplikacyjną podstawę zawsze przyjmuje się uznanie, że ryzyka ciągłości 

działania mają stać sie elementem zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem. W takim 

ujęciu zarządzanie ciągłością działania (BCM) jest częścią zintegrowanego systemu 

zarządzania ryzykiem, ale system zarządzania ciągłością działania (BCMS) nie jest częścią 

systemu zarządzania ryzykiem, ponieważ oba są odrębnymi systemami, które powinny być 

integrowane, a nie utożsamiane. Inne znaczące spostrzeżenie warte odnotowania jest oparte 

na zdiagnozowaniu fundamentalnej roli integracyjnej, jaką spełnia ocena ryzyka dla systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu zarządzania ciągłością działania. W obu systemach 

zintegrowany proces oceny ryzyka posiada własną specyfikę. W zarządzaniu ciągłością 

działania identyfikacji powinny podlegać te zagrożenia dla obszarów biznesowych 

ubezpieczyciela, które mogą prowadzić do przerw działalności o różnym okresie trwania. 

Operacyjnie w pierwszej kolejności należy się skupić na identyfikacji tych zagrożeń dla 

kluczowych procesów biznesowych, których realizacja ma najkrótszy docelowy czas 

odtworzenia (RTO). W tym celu należy posłużyć się analizą wpływu biznesowego (BIA), w 

której są one wskaźnikowo określone. Zalecenia dobrych praktyk w tym zakresie dotyczą 

usystematyzowanego postępowania przejawiającego się tym, że najpierw następuje 

opracowanie BIA, następnie aktywizuje się zintegrowany proces oceny ryzyka w celu 

identyfikacji wszystkich istotnych ryzyk dla krytycznych procesów biznesowych. W 

spostrzeżeniach wynikających z analizy integracyjnej rozwiązań australijskich warto pamiętać 

o istotności poziomu strategicznego dla celów integracji systemowej, na którym badane 

systemy zarządzania powinny być skutecznie i mocno osadzone. W kwestii potencjalnych 

wskazówek dla działań implementacyjnych w sektorze ubezpieczeń warto mieć na uwadze 

wzmocnienie znaczenia strategii zarządzania ryzykiem (RMS) jako formalnego dokumentu, 

który uwzględnia ustanowioną politykę zarządzania ciągłością działania (BCM Policy). Z 

przeprowadzonej analizy integracyjnej wynikają pewne wnioski, mogące stanowić określoną 

słabość australijskich rozwiązań integracyjnych w ujęciu standaryzowanym, których 

zasadniczo nie rekomenduje się do naśladownictwa w rozwiązaniach europejskich. Takim 

podstawowym mankamentem, który ujawnił się w toku analizy szczegółowych rozwiązań 

zawartych w standardach dotyczących zarządzania ryzykiem oraz zarządzania ciągłością 

działania jest zbyt wąskie, a więc niewystarczające potraktowanie ryzyk sektora ubezpieczeń. 

W tej materii odczuwa się spory niedosyt, choć można mieć przy tym na względzie pewną 

specyfikę rynku australijskiego, który być może wymaga skupienia na innych rozwiązaniach 

strukturalnych i systemowych, dla niego swoiście istotnych.  

W podsumowaniu analizy integracyjnej zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością 

działania na przykładzie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego w oparciu o ścieżkę 

standaryzowaną (w zakresie zarządzania ryzykiem obejmującą standardy australijskie oraz 

inne standardy zarządzania ryzykiem) mogłam określić profil tej integracji, który w ujęciu 

modelowym przedstawiłam w podrozdziale 3.6.  

 Rozpoznanie podstawowe dotyczyło ustalenia, że zarządzanie ryzykiem oraz 

zarządzanie ciągłością działania w zależności od analizowanego kontekstu, to zarówno 
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procesy i systemy (systemy procesów poziomu drugiego), pomiędzy którymi występują 

określone powiązania. Są to powiązania procesowe oraz powiązania systemowe. Przy czym, 

powiązania procesowe są natury wewnętrznej dla zintegrowanego procesu (megaprocesu), 

szczególnie dla procesu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza z zaznaczonym typem powiązań 

wertykalnych. Można zauważyć, że powiązania procesowe z punktu widzenia ciągłości 

procesowej, przez którą rozumie się płynne i klarowne następowanie po sobie określonych 

kroków postępowania, z których każdy jest odrębnym procesem są wyraźniej uwidocznione 

w procesie zarządzania ryzykiem. Natomiast powiązania systemowe stanowią zewnętrzne 

powiązania pomiędzysystemowe, czyli pomiędzy dwoma badanymi systemami, które 

integrują systemy zarządzania ryzykiem oraz zarządzania ciągłością.  

Za najważniejsze z punktu widzenia procesu integracji zarządzania ryzykiem i 

zarządzania ciągłością działania uznaje się powiązania systemowe, ponieważ to one integrują 

oba badane systemy zarządzania. W integracji systemowej badanych systemów zarządzania 

wyróżnić można dwie płaszczyzny integracyjne. Pierwsza płaszczyzna integracyjna ma 

charakter formalny poprzez funkcję RMS. Strategia zarządzania ryzykiem (RMS) jest 

dokumentem, który systemowo integruje proces zarządzania ryzykiem z procesem 

zarządzania ciągłością działania. Powiązanie systemowe za pośrednictwem RMS jest 

ulokowane na poziomie RMF z tego względu, że RMS opisuje kluczowe elementy struktury 

ramowej zarządzania ryzykiem (RMF). W ramach systemu zarządzania ryzykiem z poziomu 

RMF powiązanie systemowe skierowane jest wprost do holistycznego procesu BCM dzięki 

temu, że RMS zawiera informację dotyczącą polityki określającej podejście do BCM. Druga 

płaszczyzna integracyjna została określona w odniesieniu do procesu oceny ryzyka. 

Systemowe połączenie za pośrednictwem oceny ryzyka ma największe znaczenie dla obu 

systemów i procesów równocześnie, to powiązanie o cechach operacyjnych. Jest to 

powiązanie systemowe typu zewnętrznego, ponieważ integruje dwa odrębne systemy. Ten typ 

powiązania można określić także jako swoiste powiązanie zewnętrze o profilu wewnętrznym,  

co oznacza, że jest to nadal zewnętrzne powiązanie systemowe, ale strukturalnie oparte na 

procesie – procesie oceny ryzyka, a powiązania procesowe rozpoznano jako wewnętrzne. 

Charakter oparcia systemowego na procesie oznacza, że oba systemy integrują się „poprzez”, 

ale także w „ramach” procesu oceny ryzyka. 

Z przeprowadzonej analizy płaszczyzny integracyjnej zarządzania ryzykiem oraz 

zarządzania ciągłością działania wynika, że oprócz powiązań systemowych występują także 

powiązania procesowe, których charakter jest wewnętrzny dla danego procesu. Dla procesu 

zarządzania ryzykiem zdiagnozowałam dwa podstawowe powiązania procesowe. Pierwsze 

powiązanie kotwiczy proces na poziomie, celach strategicznych z uwzględnieniem kontekstu 

wewnętrznego i zewnętrznego. Dla zarządzania ryzykiem powiązanie procesowe RMF 

(struktura ramowa zarządzania ryzykiem) z kontekstem zewnętrznym i wewnętrznym 

ukonstytuowanym na poziomie strategicznym stanowi bardzo silne powiązanie procesowe, 

które można uznać za fundamentalne dla procesu zarządzania ryzykiem. Natomiast drugi 

rodzaj to powiązania procesowe zachodzące pomiędzy procesami-etapami, czyli 

podprocesami zintegrowanego procesu oceny ryzyka (megaprocesu). Dla procesu zarządzania 

ciągłością działania zostało wskazane powiązanie procesowe związane z procesem BIA, który 

stanowi podstawę dla dalszych etapów cyklu życia zarządzania ciągłością działania, a więc 
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zintegrowanego procesu oceny ryzyka. Można stwierdzić, że proces BIA i proces oceny 

ryzyka są zintegrowane procesowo. 

Konkludując powyższe można stwierdzić, że z przeprowadzonej przeze mnie analizy 

profilu integracji systemowej badanych systemów zarządzania na przykładzie 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego wynika, że zakres integracji tych systemów ma dwa 

wymiary określone przez odpowiednie poziomy. Po pierwsze jest to poziom dokumentacyjny, 

czyli skoncentrowany na dokumentach (sproceduryzowanych i zestandaryzowanych). Po 

drugie, występuje poziom pozaformalny, jak można ocenić o cechach operacyjnych, 

dotyczący natury integracji zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania. 

Względem pierwszego rodzaju zdiagnozowanego powiązania ustaliłam, że podstawowym 

dokumentem integrującym oba systemy jest strategia zarządzania ryzykiem (RMS). Dla 

drugiego typu wskazanego powiązania podstawowym spoiwem integracyjnym jest ocena 

ryzyka. 

Tabela 4. Podstawowe rodzaje powiązań systemowych zarządzania ryzykiem oraz zarządzania 

ciągłością działania dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego na bazie standardów 

 

Profil integracji systemowej zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania 

Poziom dokumentacji Powiązanie dokumentacyjne: 

 dokument RMS 

Poziom operacyjny Powiązanie pozaformalne o cechach operacyjnych:  

ocena ryzyka 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Warto zauważyć, że z przeprowadzonej analizy integracyjnej wynika, że istnieje pewien 

rodzaj powiązań o zaznaczonych cechach procesowych, jednak niejednoznacznych do 

zakwalifikowania jako stricte procesowe. Powiązanie o tych cechach występuje pomiędzy 

celami, w tym ciągłości działania a BCP (plan ciągłości działania) z uwzględnieniem roli 

RMS. Ze względu na to, że powiązanie pomiędzy celami, BCP oraz RMS nie stanowi 

jednoznacznego powiązania procesowego, w konsekwencji nie może być brane pod uwagę w 

ocenie procesu integracyjnego obu badanych systemów zarządzania. Uwzględnienie udziału 

RMS w omawianym powiązaniu spowodowałby, że stałoby się to powiązanie nie tylko 

procesowe, ale również systemowe, co jednak nie zachodzi z powodu zidentyfikowanej 

niejednoznacznej natury procesowej powiązania.  

Rozdział czwarty składa się z dwóch powiązanych obszarów tematycznych, takich jak 

doskonalenie oraz dojrzałość docelowo odniesionych do zarządzania ryzykiem. W rozdziale 

przedstawiłam wybrane aspekty związane z doskonaleniem, zwłaszcza w ujęciu ciągłego 

doskonalenia procesów, ale także systemów i struktur w odniesieniu do zarządzania 

ryzykiem. Perspektywa szerokiego przedmiotowego ujmowania doskonalenia wynika 

również z informacji zawartych w standardach, szczególnie w odpowiednich normach z 

rodziny ISO 9000. Zgodnie z normą PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarządzanie jakością – Jakość 

organizacji – Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu opublikowaną przez PKN dnia 28 

czerwca 2018 r. (zastępującą normę PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na 
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trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością) organizacja 

powinna określić cele dla doskonalenia swoich produktów lub usług, procesów, struktur i 

systemów zarządzania. Aktywność w zakresie doskonalenia może być osiągana poczynając 

od małych kroków w myśl ciągłego doskonalenia do znaczących udoskonaleń dla całej 

organizacji
38

. Z zarządzania procesami wynika potrzeba ich doskonalenia, w niektórych 

ujęciach doskonalenie procesów stanowi też jeden z etapów zarządzania procesami. Zgodnie 

z podejściem procesowym ciągłe doskonalenie powinno odbywać się z wykorzystaniem 

metody PDCA, do której odnoszą się także normy ISO. Ideę doskonalenia odnajduje się 

również w filozofii kaizen. Należy zauważyć, że nie ma jednego stylu doskonalenia z 

wykorzystaniem cyklu PDCA, ponieważ funkcjonuje on w kilku wariantach, z których 

najbardziej spopularyzowane przedstawiłam w podrozdziale 4.2, wśród nich znajduje się 

także wersja SDCA. W podrozdziale tym bazując na przesłankach historycznych 

przedstawiłam rozwój pojmowania i stosowania cyklu PDCA, w jego różnych uznanych 

odmianach. Finalnie metodę PDCA zastosowałam do doskonalenia standaryzowanego 

zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, czemu poświęciłam odrębny 

podrozdział 4.3. Szerokie spectrum stosowania doskonalenia ma szczególne znaczenie dla 

zarządzania ryzykiem. Jak wskazywała norma PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem. 

Zasady i wytyczne, doskonalenie jest wpisane w strukturę ramową zarządzania ryzykiem, a 

struktura ramowa zarządzania ułatwia skuteczne zarządzanie ryzykiem poprzez wdrożenie 

procesu zarządzania ryzykiem na różnych poziomach organizacji. Najnowsza wersja normy 

ISO 31000 opublikowana przez PKN dnia 28 sierpnia 2018 r. oznaczona jako PN-ISO 

31000:2018-08 Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne wzmacnia rangę ciągłego doskonalenia 

wskazując je jako jedną z kilku kluczowych zasad kreacji i ochrony wartości organizacji, co 

znowu jest stawiane za cel zarządzania ryzykiem Natomiast doskonalenie stanowi jeden z 

pięciu komponentów struktury ramowej zarządzania ryzykiem
39

. Zarządzanie ryzykiem 

ułatwia ciągłe doskonalenie organizacji, które to doskonalenie konstrukcyjnie jest wpisane w 

strukturę ramową zarządzania ryzykiem. Jak informuje norma PN-ISO 31000:2018-08 

prawidłowo zaprojektowana i wdrożona struktura ramowa zarządzania ryzykiem powinna 

zapewniać, że proces zarządzania ryzykiem staje się częścią wszystkich aktywności w całej 

organizacji. W podrozdziale 4.3 udowodniłam tezę pomocniczą: T6.  

Wpisanie etapów cyklu PDCA w strukturę ramową zarządzania ryzykiem może 

przebiegać w następujący sposób. Etap Plan (Planuj) cyklu to te elementy, które tworzą 

planowanie, czyli projektowanie struktury ramowej zarządzania ryzykiem. Na etapie Do 

(Wykonaj) następuje wdrożenie zarządzania ryzykiem skutecznie, a konkretnie procesu 

zarządzania ryzykiem, ponieważ struktura zarządzania ryzykiem ma ułatwić skuteczne 

zarządzanie ryzykiem poprzez wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem. Należy mieć na 

względzie, że etap Do obejmuje dwie płaszczyzny wdrożeniowe, pierwsza która dotyczy 

kompletnej struktury ramowej zarządzania ryzykiem oraz druga samego procesu zarządzania 

ryzykiem. W ramach etapu Check (sprawdzaj) poprzez monitorowanie i przeglądy sprawdza 

się skuteczność działania całej struktury. Ostatni etap struktury ramowej to ciągle jej 

                                                           
38

 PN-EN ISO 9004:2018-06, Zarządzanie Jakością. Jakość organizacji. Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu, 

PKN, Warszawa, czerwiec 2018 (wersja angielska), pkt  11.2. 
39

 PN-ISO 31000:2018-08 Zarządzanie ryzykiem - Wytyczne, PKN, Warszawa, sierpień 2018 (wersja 

angielska), pkt 4, pkt 5. 
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doskonalenie wraz ze wszystkimi elementami powiązanymi ze strukturą, któremu można 

przypisać operacje w ramach Act (działaj) zmierzające do doskonalenia wszystkich 

kluczowych elementów struktury ramowej zarządzania ryzykiem i uwarunkowań 

niezbędnych do jej skutecznego funkcjonowania w organizacji.  

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym 

w odniesieniu do doskonalenia oparta jest na szerszej perspektywie ujmowania doskonalenia 

obejmującej strukturę ramową zarządzania ryzykiem (RMF), proces zarządzania ryzykiem 

(RMP) oraz system zarządzania ryzykiem (RMS). Główne powiązania strukturalne zachodzą 

pomiędzy RMF, RMP oraz RMS, które można określić jako podstawową triadę powiązań. 

Proces zarządzania ryzykiem kreuje także system rozpoznany jako system procesów poziomu 

drugiego. Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach prezentuje 

dyrektywa Solvency II
40

. Względem zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem należy 

mieć na względzie jego specyfikę wynikającą z profilu ryzyka określonego regulacjami 

systemowymi sektora ubezpieczeń, przez które rozumie się dyrektywę Solvency II oraz 

polską ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 

roku. Zatem zintegrowany proces zarządzania ryzykiem obejmuje proces zarządzania 

ryzykiem kluczowym dla działalności ubezpieczeniowej, czyli ryzykiem ubezpieczeniowym 

(aktuarialnym zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) oraz 

procesy zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowy, operacyjnym, koncentracji i płynności. 

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego obejmuje 

zarówno RMF oraz RMP, który jest generowany z RMF, jak również RMS w ten sposób, że 

RMS stanowi system, który scala strukturę ramową zarządzania ryzykiem z procesem 

zarządzania ryzykiem włącznie. U podstaw powiązań między RMS, RMF i RMP znajduje się 

koncepcja ciągłego doskonalenia, która realizuje się poprzez zastosowanie metody PDCA. 

Uruchomienie cyklu PDCA wykonawczo odbywa się w RMF na etapie wdrażania procesu 

zarządzania ryzykiem, jest to etap Do cyklu ciągłego doskonalenia. Cykl PDCA wpisany w 

RMF nieustająco doskonali całą strukturę ramową zarządzania ryzykiem, przenosząc ciągłe 

doskonalenie poprzez etap wdrażania zarządzania ryzykiem na proces zarządzania ryzykiem, 

czyli zintegrowany proces zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym (aktuarialnym), 

rynkowym, kredytowym, operacyjnym, koncentracji i płynności. Ciągłe doskonalenie 

struktury ramowej oraz procesu zarządzania ryzykiem implikuje doskonalenie systemu 

zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Przykład wpisania nieustannie 

doskonalącego cyklu PDCA w strukturę organizacyjną zarządzania ryzykiem przedstawiłam 

dla Grupy PZU.  

Doskonalenie zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu metody PDCA występuje w 

filozofii kaizen, a właściwie podejściu gemba kaizen, w którym można doskonalić struktury 

organizacyjne zarządzania ryzykiem wbudowane w konstrukcję domu zarządzania gemba, co 

przedstawiłam dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. 

Istotą działalności w gemba, a właściwie gemba kaizen jest dostarczenie produktów 

(usług) dobrej jakości po rynkowo racjonalnej cenie, w określonym terminie, zaspokajając 

zapotrzebowanie klientów, co wpływa na ich postawę lojalności wobec przedsiębiorstwa. Ten 
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schematyczny charakter relacji opisuje tak zwany dom gemba. Zatem aby przedsiębiorstwo 

realizowało cele, własne JKD, czyli jakość, w odpowiednich kosztach i strukturze (logistyce) 

dostaw, musi nieustannie zarządzać różnymi zasobami i je ulepszać. Sprawne zarządzanie 

zasobami wymaga standardów, do których należy podejść stosując odpowiednio cykle SDCA 

lub PDCA. Termin gemba w języku japońskim oznacza rzeczywiste miejsce, w którym 

odbywają się prawdziwe działania. W ujęciu węższym gemba oznacza wprost miejsce, gdzie 

są produkowane produkty lub usługi, jak również, w którym odbywają się czynności kreujące 

wartość dodaną. W tym ujęciu w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym np. pracownik 

przyjmujący wniosek do ubezpieczenia czy informację w sprawie likwidacji szkody pracuje w 

gemba. W wewnętrznym gemba pracują także podmioty wykonujące określone działania 

(operacje) w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Działania te są regulowane przez ciągłe 

doskonalenie z wykorzystaniem cyklu PDCA. 

Dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego przedstawiłam autorską propozycję domu 

zarządzania gemba z koncentracją na zarządzaniu ryzykiem (strukturze organizacyjnej 

zarządzania ryzykiem). Wskazałam sprofilowane dla działalności przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego przykłady JDK oraz zasobów. W budowie domu gemba przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego zorientowanego na zarządzanie ryzykiem na uwagę zasługuje to, że dla 

zastosowania standaryzacji, poza wyszczególnionymi w kaizen standardami (zarządzania i 

operacyjnymi), zostały wskazane standardy zarządzania ryzykiem z metodyką doskonalenia 

SDCA/PDCA, uznając ich fundamentalną rolę w osiąganiu celów przez JKD. Doskonalenie 

standardów zarządzania ryzykiem ma podstawowe znaczenie dla budowy domu gemba 

zorientowanego na zarządzanie ryzykiem, w którym struktura organizacyjna zarządzania 

ryzykiem podlega ciągłemu doskonaleniu. Przyjęłam, że nie będzie się oddzielało standardów 

zarządzania ryzykiem od innych standardów zarządzania kaizen, choć i takie podejście może 

być zastosowane. W konsekwencji określiłam, że standardy zarządzania ryzykiem w 

koncepcji gemba kaizen nie tworzą kolejnego typu standardów, ale stanowią ich podtyp 

integrujący standardy zarządzania z wymiarem operacyjnym standardów. Eliminacja muda 

dotyczy wyeliminowania wszelkiego rodzaju strat po to, aby finalnie na bazie standaryzacji 

zarządzania ryzykiem powstał wyszczuplony produkt ubezpieczeniowy LIP.  

Rozpoznając zagadnienie doskonalenia procesów, systemów lub struktur w określonym 

momencie pojawia się inna perspektywa postrzegania doskonalenia, która wiąże się z 

dojrzałością. Można uznać, że ciągłe doskonalenie procesów zakłada istnienie określonej 

dojrzałości organizacji, kreując ją jednocześnie. Do celów diagnozy poziomu (stopnia) 

dojrzałości organizacji lub jej danego fragmentu aktywności służą modele dojrzałości. W 

drugiej części rozdziału czwartego przedstawiłam zagadnienie dojrzałości skupiając się na 

modelach dojrzałości, zwłaszcza tych, które można by wykorzystać do oceny dojrzałości 

zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. W tej materii zdiagnozowałam 

implementacyjną użyteczność modelu dojrzałości według standardu zarządzania ryzykiem 

M_o_R
® 

. W podrozdziale 4.6 udowodniłam tezę pomocniczą: T7, oraz zrealizowałam cel 

szczegółowy: C10. 

W podrozdziale 4.4 przedstawiłam wybrane istotne zagadnienia dotyczące modeli 

dojrzałości uwzględniając także ich tło historyczne. Procesy mogą stwarzać różnorodne 

niejednoznaczności, dylematy czy zagrożenia dla organizacji, stąd aby je zidentyfikować, 
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wyeliminować lub złagodzić do akceptowalnego poziomu, wykorzystuje się model 

dojrzałości (Maturity Model – MM). Modele dojrzałości mogą posłużyć organizacji w 

diagnozowaniu etapu, na jakim się znajduje w dochodzeniu do pełnej skuteczności i 

sprawności funkcjonowania procesów ogółem lub danego fragmentu aktywności procesowej, 

jak to ma miejsce w przypadku zarządzania ryzykiem. Podstawowym celem modeli 

dojrzałości jest określenie etapów ścieżki dojrzewania. 

Historycznie za pierwszy model dojrzałości uznawana jest macierz dojrzałości 

zarządzania jakością (Quality Management Maturity Grid), w której Ph. Crosby 

zaproponował pięć poziomów gradacji umiejętności stosowania narzędzi, technik zarządzania 

jakością. Model ten zaoferował użytkownikom nowe możliwości, na tyle nieskomplikowane 

w stosowaniu, że szybko został doceniony i uznany, stając się początkiem podejścia 

modelowego do dojrzałości. Natomiast pierwszym formalnym modelem badającym 

dojrzałość był powstały w 1991 r. w Software Engineering Institute z ramienia Departamentu 

Obrony USA model CMM (Capability Maturity Model), pomagający ocenić zdolność 

organizacji produkujących oprogramowanie do realizacji zadań rządowych. Ocena 

funkcjonowania organizacji w oparciu o ten model dojrzałości stała się na tyle atrakcyjna, że 

została implementowana na inne obszary, aby ostatecznie w 2001 roku rodzinę modeli CMMs 

zintegrować w jeden ogólniejszy model CMMI (Capability Maturity Model Integrated). 

Wśród licznych modeli dojrzałości można wyróżnić przynajmniej dwie grypy modeli: 

poziomych (horizontal) i pionowych (vertical). Modele poziome (H-MM) to te, które 

zawierają procesy wyrażające cały łańcuch produkcji (np. CMMI), zaś modele pionowe (V-

MM) są tymi, które wgłębiają się w temat lub grupę procesów
41

. W tym ujęciu można uznać, 

że model dojrzałości zarządzania ryzykiem, którego dostarcza standard zarządzania ryzykiem 

M_o_R
®
, jest modelem typu V-MM. Właśnie w odniesieniu do obszaru procesów oraz 

podejścia procesowego rozwinął się model dojrzałości, który jest bezpośrednio odniesiony do 

doskonalenia procesów, czyli Business Process Maturity Model (BPMM). Model ten w 

oryginalnej wersji 1.0 powstał w 2008 r. na zlecenie Software Engineering Institute i jest 

zgodny z podstawowym modelem CMMI oraz zmierza do zorganizowanej poprawy 

realizowanych procesów w organizacji. Każdy model dojrzałości wyróżnia i wskazuje 

określone poziomy dojrzałości. W modelu BPMM określono pięć poziomów dojrzałości dla 

procesów. Są to poziomy: pierwszy – Initial, drugi – Managed, trzeci – Standardized, czwarty 

– Predictable, piąty – Innovating.  

Uświadomienie znaczenia podejścia procesowego skutkowało rozwojem licznych 

modeli dojrzałości bazujących właśnie na podejściu procesowym. Badacze M. Röglinger, J. 

Pöppelbuß i J. Becker poddali analizie modele osadzone na podejściu procesowym, które 

zyskały największe uznanie aplikacyjne
42

. Wśród badanych przez nich modeli dojrzałości 

znajdował się model dojrzałości BPOMM, którego stworzył K.P. McCormack wraz z innymi 

badaczami, aby zaproponować organizacjom wdrażanie podejścia procesowego, modyfikując 

przy tym strukturę z funkcjonalnej na procesową. Model dojrzałości BPOMM obejmuje 

następujące poziomy, począwszy od pierwszego do piątego: Ad hoc, Definied, Linked, 
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Integrated, Extended
43

. Jak przyznaje P. Grajewski istnieje duża trudność w osiągnięciu 

wysokiego poziomu dojrzałości procesowej, co oznacza, że dojrzałość ta jest osiągana w 

drodze stadialnego przechodzenia przez kolejne poziomy dojrzałości. Poziomy dojrzałości 

procesowej wyróżnione przez P. Grajewskiego są odpowiednio określone od pierwszego do 

piątego: początkowy chaos, praktykowana powtarzalność, standaryzacja, zarządzanie 

procesami (procesy są zarządzane), ciągłe doskonalenie
44

.  

Do diagnozy poziomów dojrzałości zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego wykorzystałam standard zarządzania ryzykiem M_o_R
®
, który w swojej 

rozbudowanej i specyficznej strukturze zawiera również model dojrzałości zarządzania 

ryzykiem. Przedstawiłam zatem poziomy dojrzałości zarządzania ryzykiem bazując na 

informacjach zawartych w standardzie zarządzania ryzykiem M_o_R
® 

prezentując model 

dojrzałości standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRMMM, którego można też określić 

mianem M_o_RMM, od nazwy standardu. Standard zarządzania ryzykiem M_o_R
® 

opisuje 

jak zarządzanie ryzykiem odnosi się do długo-, średnio-, i krótkoterminowych celów, 

wskazuje przy tym cztery perspektywy organizacyjne: poziom strategicznych decyzji, 

programów i projektów (cele średnioterminowe) oraz poziom operacyjny (cele 

krótkoterminowe).  

W odniesieniu do zarządzania ryzykiem model dojrzałości jest instrumentem dającym 

organizacji możliwość porównywania bieżącej zdolności (wydolności) i dojrzałości 

zarządzania ryzykiem, a także rozpoznania, w jaki sposób i gdzie można osiągnąć 

doskonalenie, czyli ma ułatwić stopniowe inkrementalne doskonalenie w obszarze praktyk 

zarządzania ryzykiem. W standardzie zarządzania ryzykiem M_o_R
® 

wyróżniono pięć 

poziomów dojrzałości, a jakość procesów w ramach każdego poziomu jest opisywana przy 

zastosowaniu kryteriów oceny, których nie powinno być więcej niż 10. Model dojrzałości 

zarządzania ryzykiem przyjmuje postać macierzy, a każda komórka w macierzy jest 

wypełniona przez kompetencje. Kompetencje, które zawierają się w komórkach macierzy, 

opisują jak dobrze powinny być rozwijane praktyki dla każdego z poszczególnych poziomów. 

Natomiast kryteria obejmują podstawowe praktyki zarządzania ryzykiem, które organizacja 

będzie ustanawiać w celu rozwoju zdolności zarządzania ryzykiem. Im wyższy poziom 

dojrzałości względem ryzyka, tym wzrastają perspektywy skutecznego zarządzania ryzykiem 

i zmniejsza się możliwość wystąpienia błędu, niepowodzenia, czyli marnotrawstwa w myśl 

filozofii kaizen. Poziomy dojrzałości zarządzania ryzykiem zaproponowane przez standard 

M_o_R
® 

mają określoną charakterystykę. Poziom pierwszy – Początkowy, występuje wtedy, 

gdy organizacja podejmuje minimalną identyfikację i ocenę ryzyka, nie zdefiniowała apetytu 

na ryzyko, nie ma formalnego procesu zarządzania ryzykiem oraz źródła potencjalnych 

zagrożeń nie zostały udokumentowane i udostępnione. Na poziomie drugim – Powtarzalnym, 

ustalono ramy dla ryzyka, choć co należy podkreślić nie jest to jeszcze struktura ramowa 

zarządzania ryzykiem, określono apetyt na ryzyko organizacji, określono proces zarządzania 

ryzykiem oraz to, kiedy będzie stosowany. Dodatkowo istnieje zrozumienie profilu ryzyka w 

odniesieniu do źródeł ryzyka, na jakie jest eksponowana organizacja, jak również 
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przydzielono zasoby do zarządzania ryzykiem, wraz ze zdefiniowanymi rolami, 

odpowiedzialnością. Poziom trzeci – Zdefiniowany, określa proces zarządzania ryzykiem jako 

rozwijany i doskonalony. W organizacji funkcjonuje centrum zarządzania ryzykiem, które 

koordynuje wysiłki ograniczając powielanie, tworząc ścieżkę audytu oraz zapewniając spójne 

podejście. Określone są wskaźniki wczesnego ostrzegania (Early Warning Indicators – EWIs) 

dla ryzyka operacyjnego oraz przygotowane są plany ciągłości działania (BCP). Na poziomie 

czwartym – Zarządzanym, ustanowiono kulturę zarządzania prowadzoną przez CEO (Chief 

Executive Officer), a zarządzanie ryzykiem jest rutynowo stosowane przez organizacje do 

podejmowania decyzji. Na tym poziomie dodatkowe udoskonalenia skupiają się przede 

wszystkim wokół ulepszonej kwantyfikacji ryzyka dookreślonej wnikliwą analizą. Poziom 

piąty – Optymalizowany, oznacza najwyższy poziom dojrzałości. Występuje kultura ciągłego 

doskonalenia rozwijająca i doskonaląca zdolności organizacji, określone na wcześniejszych 

poziomach. Na tym poziomie organizacja w pełni dopasowuje swoją politykę zarządzania 

ryzykiem, profil, proces, strukturę ramową i zasoby w obszarze zarządzania ryzykiem. 

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem jest włączona w opis stanowisk pracy.  

Warto dodać, że względem modelowej diagnozy poziomów dojrzałości zarządzania 

ryzykiem za klasyczny uznaje się model dojrzałości zarządzania ryzykiem ERM opracowany 

przez RIMS (Risk and Insurance Management Society – The Risk Management Society). The 

RIMS ERM Development Committee został upoważniony do opracowania narzędzia, które 

umożliwiałoby ocenę stanu dojrzałości zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM. W 

efekcie przy współudziale LogicManager zbudowano RIMS Risk Maturity Model for ERM
©

 

(RMM), który rozpoczął funkcjonowanie w 2006 r. Model dojrzałości RIMS RMM 

koncepcyjnie bazuje na modelu CMMI, na którego znaczenie zwróciłam uwagę 

charakteryzując genezę historyczną rozwoju modeli dojrzałości. RIMS Risk Maturity Model 

for ERM opiera się na siedmiu bazowych atrybutach opisujących podstawy skutecznego 

procesu ERM. Każdy atrybut zawiera podgrupy cech określone jako competency drivers, a 

każdy drivers jest wspierany przez wskaźniki KRIs (Key Readiness Indicators). Każdy driver 

opisywany jest według punktowej skali oceny od 1 do 10 zgodnie z kryteriami oceny. Model 

RMM składa się z 25 competency drivers oraz 68 KRIs w ramach 7 atrybutów. Poziomy 

dojrzałości w modelu RIMS RMM obejmują odpowiednio poziomy: ad hoc, początkowy – 

Initial, powtarzalny – Repeatable, zarządzany – Managed, przewodzenie – Leadership.  

Wykorzystując model dojrzałości zarządzania ryzykiem według standardu zarządzania 

ryzykiem M_o_R
®

 podjęłam próbę określenia dojrzałości zarządzania ryzykiem w 

przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym. Za podstawowy cel rozdziału czwartego, oprócz 

wpisania cyklu PDCA w zarządzanie ryzykiem, uznałam przeprowadzenie adaptacji modelu 

M_o_RMM do przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego zakładając, że jest ono dojrzałe 

procesowe, zagadnienie to zostało przedstawione w podrozdziale 4.6. W tym podrozdziale 

przedstawiłam propozycję modelu dojrzałości standaryzowanego zarządzania ryzykiem 

określonego akronimem SRMMM (nazwanego również M_o_RMM) dla przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego, w którym szczególnej analizie poddałam poziom piąty dojrzałości. Za 

bazę, która została wykorzystana do ogólnego zdiagnozowania poziomów dojrzałości 

zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego posłużyły przykłady 

charakterystyki ubezpieczycieli w kontekście zarządzania ryzykiem przedstawione w 
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podrozdziale 1.2.2. Zatem są to PZU SA i PZU Życie SA oraz STU ERGO Hestia SA i 

STUnŻ ERGO Hestia SA. Uznałam, że model dojrzałości standaryzowanego zarządzania 

ryzykiem SRMMM przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, przy uwzględnieniu wskazówek 

zawartych w standardzie zarządzania ryzykiem M_o_R
®
 rozpoczyna się od trzeciego 

poziomu dojrzałości, z pięciu określonych w standardzie. Tak zwana ogólna wydolność 

dojrzałości zarządzania ryzykiem ubezpieczycieli powoduje, że diagnostyka poziomów 

dojrzałości rozpoczyna się przynajmniej od poziomu trzeciego. Model dojrzałości 

standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRMMM, w którym wiodącą rolę odgrywają 

standardy zarządzania ryzykiem, bazuje na poziomie trzecim, określonym jako Defined w 

standardzie M_o_R
®
. Temu poziomowi nadałam miano „Standaryzowanego”, ze względu na 

ważną rolę, którą w zarządzaniu ryzykiem, w tym także w diagnozie jego dojrzałości, pełnią 

standardy zarządzania ryzykiem. Stwierdziłam, że jakiekolwiek wstępne rozpoznanie 

dojrzałości zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym o dojrzałym 

podejściu do zarządzania ryzykiem rozpoczyna się przynajmniej na tym poziomie, jednak 

faktyczne diagnozowanie dojrzałości zachodzi od poziomu czwartego. Bez względu na to, czy 

przy diagnozowaniu stopnia dojrzałości zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego weźmie się pod uwagę poziom trzeci, czy też pominie się go, uznając 

jako konieczną podstawę diagnostyczną, to jest aspekt, który musi zostać uwzględniony przy 

charakterystyce „Standaryzowanego” poziomu dojrzałości zarządzania ryzykiem. Na 

poziomie trzecim, zgodnie ze wskazaniami standardu M_o_R
®
, należy ukonstytuować plany 

ciągłości działania (BCP) tak ważne dla zarządzania ryzykiem ubezpieczycieli, którzy są 

zobligowani do ich posiadania. Zatem poziom trzeci jest bazowy nie tylko dla rozpatrywania 

dojrzałości zarządzania ryzykiem, ale jest również fundamentalny w kontekście integracji 

systemowej opartej na podejściu systemowym bazującym na podejściu procesowym. Poziom 

trzeci można określić jako ogniwo integracyjne zarządzania ryzykiem z zarządzaniem 

ciągłością działania, za pośrednictwem BCP.  

Można przyjąć, że właściwe badanie poziomów dojrzałości standaryzowanego 

zarządzania ryzykiem SRM w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym rozwija się od poziomu 

czwartego. Na poziomie czwartym określonym mianem „Zarządzany” istnieje ustanowiona 

kultura zarządzania ryzykiem. Na tym poziomie powinien sprawnie funkcjonować układ 

podmiotowy odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem w kompletnej strukturze 

organizacyjnej ubezpieczyciela. Układ podmiotowy można określić mianem centrum 

zarządzania ryzykiem, z pełną przypisaną odpowiedzialnością za nie. W skład tak zwanego 

centrum zarządzania ryzykiem wchodzą różne podmioty, w tym rada nadzorcza i zarząd, 

komisje i/lub komitety zarządzania ryzykiem i in. W STU ERGO Hestia SA i STUnŻ ERGO 

Hestia SA bezpośrednia odpowiedzialność nadzorcza za zarządzanie ryzykiem należy do 

pionu wiceprezesa zarządu ds. finansowych i organizacyjnych, a w PZU SA i PZU Życie SA 

nadzór nad procesem zarządzaniem ryzykiem sprawuje Rada Nadzorcza, zaś Zarząd 

organizuje i zapewnienia działanie systemu zarządzania ryzykiem przez przyjęcie strategii, 

polityk, wyznaczanie apetytu na ryzyko i określenie tolerancji na poszczególne kategorie 

ryzyk. W tak określonym centrum zarządzania ryzykiem z wyszczególnionymi rolami i 

odpowiedzialnościami wiodącą funkcję sprawuje risk manager, czyli Chief Risk Officer 

(CRO). Na tym poziomie dojrzałości standardy zarządzania ryzykiem przyjęte przez 

ubezpieczyciela są rutynowo wykorzystywane do skutecznego wspierania procesu 
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podejmowania decyzji, zwłaszcza strategicznych. Proces zarządzania ryzykiem oraz zarówno 

system (system procesów poziomu drugiego) działają już w zintegrowaniu z innymi 

procesami (oraz systemami procesów), z efektem dla odbiorców (interesariuszy) 

wewnętrznych i zewnętrznych. Na poziomie czwartym dojrzałości zarządzania ryzykiem 

funkcjonuje sprawnie strategia zarządzania ryzykiem (RMS) jako dokument opisujący 

strategię dla zarządzania ryzykiem oraz kluczowe elementy struktury ramowej zarządzania 

ryzykiem. Na poziomie czwartym dojrzałości zarządzania ryzykiem w celu realizacji 

skutecznego zarządzania ryzykiem dokonuje się wnikliwej oceny ryzyka, z wykorzystaniem 

metod ilościowych. 

Zadaniem poziomu piątego dojrzałości zarządzania ryzykiem jest optymalizacja 

powiązana z osiąganiem najwyższego poziomu dojrzałości. W takim ujęciu optymalizacja 

uwarunkowana jest ciągłym doskonaleniem procesu zarządzania ryzykiem (RMP), struktury 

ramowej zarządzania ryzykiem (RMF) oraz systemu zarządzania ryzykiem (RMS). Poziom 

„Optymalizowany” jest także istotny ze względu na to, że wiąże koncepcję ciągłego 

doskonalenia z dojrzałością procesową, systemową, strukturalną odniesioną do zarządzania 

ryzykiem. Poziom piąty dojrzałości standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM, jak 

można określić, najlepiej oddaje istotę dojrzałości zarządzania ryzykiem w zakresie pełnego 

dopasowania polityki zarządzania ryzykiem, profilu zarządzanego ryzyka, procesu, struktury 

ramowej i zasobów w obszarze zarządzania ryzykiem. Funkcjonuje czytelna 

odpowiedzialność za realizację skutecznego zarządzania ryzykiem wpisana w wewnętrzne 

struktury organizacyjne względem wykonalności procedur i operacji procesowych dla 

zarządzania ryzykiem. Na piątym poziomie dojrzałości łańcuch wartości dodanej jest w pełni 

określony i rozpoznany, włącznie z odbiorem efektów z niego (poszczególnych ogniw 

łańcucha), nie tylko przez odbiorców wewnętrznych (którzy stanowią grupę podstawową dla 

procesu zarządzania ryzykiem), ale także przez szersze grono interesariuszy zewnętrznych, 

włącznie z klientami jako odbiorcami finalnej wartości dostarczanego produktu 

ubezpieczeniowego. Na poziomie piątym dojrzałości zarządzania ryzykiem najlepsze praktyki 

w obszarze zarządzania ryzykiem są zidentyfikowane i funkcjonują sprawnie w 

przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym. 

Piąty poziom dojrzałości jest ostatnim i najwyższym poziomem w konstrukcji 

modelowej dojrzałości zarządzania ryzykiem, a zatem jego diagnostyka nie powinna 

wzbudzać potencjalnych wątpliwości względem słuszności oceny stopnia dojrzałości 

zarządzania ryzykiem ubezpieczyciela. Jeżeli stwierdzi się, że przedsiębiorstwo 

ubezpieczeniowe osiągnęło najwyższy poziom dojrzałości zarządzania ryzykiem, to taka 

diagnoza musi być bardzo solidnie uzasadniona, czyli bezbłędna. Z tego wynika, że warto 

zachować dużą ostrożność w przeprowadzaniu oceny dojrzałości standaryzowanego 

zarządzania ryzykiem SRM, zwłaszcza na piątym poziomie dojrzałości. W związku z tym 

uznałam, że można zaproponować uwzględnienie pewnego bufora bezpieczeństwa 

diagnostycznego względem zwiększenia pewności ustalania diagnozy dojrzałości zarządzania 

ryzykiem na jego najwyższym poziomie w formie wprowadzenia stopniowalności oceny. 

Zastosowanie stopniowalności oceny poziomu piątego odbywa się poprzez wprowadzenie 

dwóch stopni dojrzałości poziomu piątego, wyższego oraz niższego. Badane przez mnie 

przykłady ubezpieczycieli oceniłam jako cechujące się relatywnie wysoką dojrzałością 

zarządzania procesowego w stosunku do procesu zarządzania ryzykiem. Jednak uznanie, że 
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kompletna struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem zasługuje na najwyższą ocenę swej 

dojrzałości powinno być bardzo ostrożne. Dlatego dla badanych przykładów przyjęłam dla 

zwiększenia pewności sformułowania jednoznacznej oceny względem najwyższego poziomu 

dojrzałości, że istnieją jeszcze w strukturze organizacyjnej zarządzania ryzykiem elementy, 

które można usprawnić i udoskonalić. Na drugim stopniu poziomu piątego dojrzałości 

standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM najtrudniejsze dla ubezpieczycieli może być 

utrzymanie nieustannie pracującego cyklu ciągłego doskonalenia, szczególnie z 

wykorzystaniem metody PDCA. Można przyjąć, że badani ubezpieczyciele są w fazie 

dochodzenia do najwyższej dojrzałości, a więc po pierwsze, mogą znajdować się pomiędzy 

poziomem czwartym a piątym, lub po drugie, są na pierwszym stopniu poziomu piątego przy 

uwzględnieniu jego gradacji. 

W podrozdziale 4.6 przedstawiłam także stan badań w zakresie oceny dojrzałości 

zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem diagnostyki poziomów dojrzałości zarządzania 

ryzykiem na wskazanych przykładach z koncentracją na sektorze usług finansowych, a 

szczególnie ubezpieczeniach. Zwróciłam uwagę na badania przeprowadzone przez Enterpise 

Risk Management Initiative w the Poole College of Management na North Carolina State 

University we współpracy z American Institute of CPAs (AICPA) Business, Industry and 

Government Team w okresie siedmiu lat (ostatnie badania przeprowadzono w 2015 r.) 

dotyczące oceny stanu dojrzałości w podejściu do zarządzania ryzykiem, w tym dla instytucji 

sektora usług finansowych, do których zaliczono respondentów reprezentujących 

ubezpieczenia
45

. Jednym z ważniejszych wniosków przygotowanego raportu jest ustalenie, że 

w 2015 r. instytucje świadczące usługi finansowe oceniały poziom dojrzałości zarządzania 

ryzykiem we własnej organizacji w 43% jako Evolving, a w 36% jako Mature. W 2015 r. dla 

organizacji świadczących usługi finansowe poziom dojrzałości zarządzania ryzykiem na 

dwóch najwyższych poziomach modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem wyniósł ogółem 

41% puli respondentów. Był to spory wzrost w ocenie względem 2014 r., kiedy to dwa 

najwyższe poziomy dojrzałości w ocenie zarządzania ryzykiem wyniosły łącznie 34%. 

Reasumując, w kwestii oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem w sektorze usług 

finansowych, do którego zaliczają się ubezpieczyciele, we wskazanych badaniach obserwuje 

się wzrost stopnia dojrzałości. 

Badania oceniające poziom implementacji zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM 

przeprowadzono dla przedsiębiorstw Bursa Malaysia przez profesjonalną agencję, która 

zwrotnie otrzymała 199 wypełnionych kwestionariuszy ankiet. Zapytania skierowano do 

podmiotu wypełniającego funkcję menedżera ryzyka (CRO) w sytuacji jej ustanowienia, lub 

innego odpowiedniego pomiotu w przypadku jej baraku. Respondenci zostali pogrupowani na 

dwanaście kategorii, wśród których znalazł się sektor usług finansowych. Z badań wynika, że 

malezyjskie przedsiębiorstwa doceniają korzyści, które daje wdrożenie ERM. Prawie 80% 

respondentów miało całkowitą lub częściowo ustanowioną strukturę ramową ERM, z czego 

32,2% miało ustanowiony pełny i formalny proces zarządzania ryzykiem w skali całej 
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organizacji
46

. Dla przedsiębiorstw zaliczonych do sektora finansowego poziom adaptacji 

zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM przedstawiał się następująco: 29,41% dla 

ustanowionej pełnej struktury ramowej zarządzania ryzykiem, 52,94% dla częściowo 

ustanowionej struktury ramowej ERM, natomiast 17,65% respondentów nie posiadało jeszcze 

wdrożonej koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM. 

Do badań oceny poziomu adaptacji zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM 

dołączyła także Australia, gdzie badaniem objęto 297 przedsiębiorstw określonych jako „The 

2009 Top 300 Australian” przez Standard and Poor (S&P). Ankieta została skierowana do 

CRO bądź innego odpowiedniego podmiotu w przypadku braku ustanowienia tej funkcji. 

Wśród szesnastu kategorii respondentów znalazły się także trzy przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowe, co stanowiło 5% badanych ogółem
47

. Jedna z istotnych konkluzji 

wynikających z badań dotyczy odnotowania wysokiego 55% udziału posiadania 

ustanowionego pełnego i formalnego procesu zarządzania ryzykiem w skali całej organizacji, 

oraz 30% udziału dla częściowego ustanowienia procesu zarządzania ryzykiem badanych 

organizacji ogółem.  

W aspekcie długości okresu, w którym implementuje się zintegrowane zarządzanie 

ryzykiem ERM w organizacji wnioski na podstawie przeprowadzonych badań wśród 

respondentów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem z Kanady i Stanów Zjednoczonych 

przedstawili J.R.S. Fraser, K. Schoening-Thiessen i B.J. Simkins
48

. Wśród respondentów 

najliczniejszą grupę stanowiły instytucje świadczące usługi finansowe (31% badanych 

ogółem), do których zaliczono ubezpieczycieli. Z badań wynikało, że w okresie od jednego 

do trzech lat wdrażano zintegrowane zarządzanie ryzykiem ERM u 37,2% badanych, powyżej 

pięciu lat implementowano ERM u 39,5% badanych. Uogólniając ponad 60% badanych 

odnotowało przekroczenie co najmniej trzyletniego okresu wdrożeniowego. Tylko 9,3% 

implementacji ERM ogółem odbyło się w okresie nieprzekraczającym jednego roku. Odrębny 

aspekt stanowi ocena sprawności i dojrzałości funkcjonowania zarządzania ryzykiem po 

relatywnie krótkim okresie wdrożeniowym.  

Z badań M. Farrella i R. Gallaghera, którzy wykorzystali model dojrzałości RIMS 

RMM wynika jak przedstawiają się poziomy dojrzałości zintegrowanego zarządzania 

ryzykiem ERM wśród badanych przedsiębiorstw. Poziomy dojrzałości zarządzania ryzykiem 

wśród respondentów prezentowały się następująco: poziom ad hoc charakteryzował 8,44% 

badanych (19 przedsiębiorstw), początkowy (initial) to 28,44% (64 przedsiębiorstw), 

powtarzalny (repeatable) stanowił 41,33% (93 przedsiębiorstwa), zarządzany (managed) 

wystąpił w 21,33% badanych przedsiębiorstwach (dla 48 badanych), poziom przewodzenia 

(leadership) określono tylko w jednym przedsiębiorstwie, co wyrażało udział na poziomie 

0,44% oceny badanych przedsiębiorstw ogółem
49

. Z raportu przeprowadzonego przez RIMS 

wynikało, że coraz więcej organizacji usprawnia dojrzałości zarządzania ryzykiem, osiągając 

przynajmniej poziom powtarzalny lub wyższy w modelu RIMS RMM. Dla zarządzania 
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ryzykiem w instytucjach finansowych (26% respondentów i jest to najwyższy udział 

procentowy respondentów ogółem) skonkludowano, że nadal prowadzą w adaptacji ERM 

(adaptacja na poziomie ok. 80%), choć obszar określony mianem „technologia” jest na 

podobnym poziomie zaangażowania w adaptację zintegrowanego zarządzania ryzykiem
50

. 

Zauważa się, na co wskazują wyniki badań
51

, że przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe 

mogą stanowić relatywnie atrakcyjny przedmiot badań pod względem diagnozstyki 

uwarunkowań implementacyjnych zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM. D.L. Eckles, 

R.E. Hoyt i S.M. Miller określili przedmiotowy obszar badań do notowanych przedsiębiorstw 

ubezpieczeniowych w Stanach Zjednoczonych wykorzystując dane z bazy 

CRSP/COMPUSTAT
52

. Badacze postawili dwie hipotezy do rozpoznania, po pierwsze 

przyjęli, że przedsiębiorstwa adaptujące ERM wykazują zmniejszenie ryzyka, po drugie, 

redukcja ryzyka dla przedsiębiorstw, które implementowały ERM, jest powiązana z relacją 

ryzyko a korzyści finansowe (zyski skorygowane ryzykiem), o czym świadczy wzrost 

wskaźnika ROA (wskaźnik rentowności aktywów). Z badań wynika m.in., że redukcja ryzyka 

wzrasta do 17,5% po upływie dwóch lat, gdy ubezpieczyciel adaptuje ERM. Przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowe odnotowują 2,1% wzrost ROA ponad rynkową zmienność rentowności w 

ciągu roku implantowania ERM, wskaźnik wzrasta do 2,7% po trzech latach od 

implementacji ERM. Ogólnie zmniejszenie ryzyka wzrasta wraz z upływem czasu dla 

ubezpieczycieli, którzy adaptowali ERM. Zyski operacyjne na jednostkę ryzyka mierzone 

relacją ROA do zmienności rentowności wzrastają w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych 

adaptujących ERM. Można tutaj dodać, że w innej publikacji współautorskiej R.E. Hoyt i 

A.P. Liebenberg zwrócili uwagę na zależność między ERM i ROA, a w badaniach 

zastosowali to samo podejście, co względem wskaźnika q-Tobina, zamieniając tylko 

wskaźnik Tobina na wskaźnik ROA
53

. 

W rozdziale piątym pracy przedstawiłam metodykę wdrażania zarządzania ryzykiem w 

oparciu o ścieżkę standaryzowaną, którą wyodrębniłam jako jedną z głównych cech 

konstrukcjotwórczych standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM. Rozdział piaty 

rozpoczyna charakterystyka opisowa metod według tych standardów zarządzania ryzykiem, 

których wyselekcjonowane metody zostały w dalszej części rozdziału wykorzystanie przez 

mnie do przeprowadzenia autorskich badań. W kolejnych podrozdziałach przedstawiłam 

wykorzystanie poszczególnych metod, z uwzględnieniem etapów procesu zarządzania 

ryzykiem, tj. identyfikacji ryzyka oraz analizy ryzyka jako etapów zintegrowanej oceny 
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ryzyka w działalności ubezpieczeniowej. W rozdziale 5 udowodniłam tezę pomocniczą: T8, 

oraz zrealizowałam cel szczegółowy: C11. 

Dla wszystkich operacji utworzonych z czynności odbywających się w ramach 

etapowości procesu zarządzania ryzykiem ze względu na stosowalność metod zarządzania 

ryzykiem używa się zbiorczego terminu „metodyka”. Wymiar aplikacyjny zarządzania 

ryzykiem wyraża się w jego metodyce. W tej materii można mówić zarówno o metodyce 

wdrażania standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM poprzez metody oraz metodyce 

zarządzania ryzykiem, przez którą rozumie się stosowanie metod i technik zarządzania 

ryzykiem według standardów zarządzania ryzykiem, ponieważ oba określenia podkreślają 

wymiar aplikacyjny metodyki w ujęciu standaryzowanym. Metody zalecane do stosowania w 

standaryzowanym zarządzaniu ryzykiem SRM odnoszą się do określonych etapów procesu 

zarządzania ryzykiem, wskazanych przez standardy zarządzania ryzykiem. W przypadku 

standardu IEC/ISO 31010:2009 Risk Management – Risk Assessment Techniques metody są 

odniesione do etapu procesu zarządzania ryzykiem, jakim jest zintegrowana ocena ryzyka. 

Zintegrowany proces oceny ryzyka obejmuje: identyfikację ryzyka, analizę ryzyka oraz 

ewaluację ryzyka, przy czym dla etapu analizy ryzyka wyróżniono aspekty: skutek, 

prawdopodobieństwo, poziom ryzyka z przyporządkowanymi im metodami wraz z gradacją 

zalecenia ich zastosowania (zastosowanie silne, zastosowanie odpowiednie, brak 

zastosowania). W standardzie zarządzania ryzykiem M_o_R
®
 wskazane metody odnoszą się 

właściwe do całego procesu zarządzania ryzykiem i jego poszczególnych etapów. Metody 

wskazane w standardzie M_o_R
®
 mogą być zastosowane na następujących etapach, z których 

dwa mają podwójną strukturę: Identyfikuj – Kontekst, Identyfikuj – Ryzyko, Oceniaj – 

Oszacowanie, Oceniaj – Ewaluacja, Planuj, Wdrażaj.  

W tym miejscu wskazałam dwa standardy zarządzania ryzykiem, których 

wyselekcjonowane metody zostały przeze mnie wykorzystane do badań empirycznych 

zarządzania ryzykiem w obszarze dotyczącym wprost działalności ubezpieczeniowej, np. 

pośrednika ubezpieczeniowego w postaci agencji ubezpieczeniowej, lub podmiotów, które 

zostały poddane analizie pod kątem zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową i jej oceny, 

np. kancelarii rachunkowo-podatkowej zaliczanej do sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw regionu śląskiego; małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze 

ochronnym.    

W badaniach wykorzystałam taką pulę informacji, do których mogłam uzyskać w 

różnym zakresie dostęp, co też wpłynęło na ostateczny kształt badań empirycznych. 

Chciałabym zaznaczyć, że napotkałam na barierę w dostępie do informacji w interesującej 

mnie materii, potrzebnych do przeprowadzenia badań empirycznych, od najwyższych 

jednostek struktury organizacyjnej ubezpieczycieli (jednostka centralna), które dysponują 

pełną i własną wiedzą w zakresie metodyki zarządzania ryzykiem, co można zrozumieć 

ponieważ każdy podmiot informacje w zakresie metodyki zarządzania ryzykiem traktuje jako 

ściśle poufne. Przejawia się to także w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowej, której 

podstawowym celem działalności jest oferowanie starannie przygotowanej ochrony 

ubezpieczeniowej przed realizacją konkretnych ryzyk. Pragnę w uzupełnieniu dodać, że w 

przypadku stosowanej metodyki zarządzania ryzykiem tylko jednostka nadrzędna 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego dysponuje wewnętrznymi informacjami w tym zakresie. 
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Z rozpoznania, które przeprowadziłam wynikało, że jednostki struktury terytorialnej 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego albo nie dysponują informacjami dotyczącymi metodyki 

zarządzania ryzykiem jako wiedzy zarezerwowanej dla jednostki centralnej, albo posiadają 

wybiórcze informacje w tej materii stosowne do ich ograniczonej użyteczności dla tego 

poziomu struktury organizacyjnej. Zatem jest to bardzo wąski zakres informacji, w efekcie 

nie przydatny z punktu widzenia przyjętego przez mnie zamysłu analitycznego. Poza tym, 

nawet ta fragmentaryczna wiedza jednostek terenowych w kwestii jej potencjalnego 

udostępniania wymaga uzyskania zgody jednostki centralnej, co w efekcie sprowadza się do 

wskazania jednostki centralnej jako najwłaściwszego źródła kontaktu i dysponenta informacji.  

Zintegrowany proces zarządzania ryzykiem składa się z powiązanych ze sobą kroków 

postępowania, tworzących jego poszczególne etapy, które stanowią procesy składające się z 

własnych wejść, działań (konwersji) i wyjść. W takim powiązanym układzie etapów-

procesów, z których każdy ma określone zadania do wykonania w ramach zintegrowanego 

procesu (systemu procesów) zarządzania ryzykiem procesy można łatwiej opisać, gdy 

wyróżni się ich podstawowe cele oraz podcele. W opinii R.J. Chapmana podstawowym celem 

procesu identyfikacji ryzyka realizowanym przez podcele jest identyfikacja ryzyk 

towarzyszących działalności biznesowej, które ograniczają prawdopodobieństwo osiągnięcia 

założonych celów biznesowych, jak również możliwości, które mogłyby wpłynąć na 

zwiększenie wyników biznesowych
54

. Zgodnie z Przewodnikiem PKN-ISO Guide 73:2012 

identyfikacja ryzyka to proces wyszukiwania, rozpoznawania i opisywania ryzyka
55

. 

Dla etapu identyfikacji ryzyka przedstawiłam analizę SWOT na badanych przykładach.  

Według standardu zarządzania ryzykiem M_o_R
®
 w procesie identyfikacji ryzyka w jego 

pierwszym, z podwójnego, etapie, czyli identyfikuj – kontekst stosuje się metodę SWOT. 

Analizę SWOT poza rozległym wymiarem aplikacyjnym i wysoce użytecznościową funkcją 

można ująć w szerszym wymiarze, który ogólnie alokuje się w strategii zarządzania 

organizacją. Podział strategii zarządzania w oparciu o kryterium strukturalne rozróżnia 

strategię dla trzech poziomów, a więc poziomu przedsiębiorstwa, poziomu strategicznych 

jednostek gospodarczych (biznesu), czyli Strategic Business Unit (SBU) oraz poziomu 

funkcjonalnego
56

. Analiza SWOT najlepiej sprawdza się w ocenie całego systemu, jakim jest 

przedsiębiorstwo, chociaż istnieje możliwość zastosowania metody SWOT dla podsystemu 

przedsiębiorstwa, tym podsystemem może być np. obszar dotyczący zapotrzebowania na 

określony produkt ubezpieczeniowy, ale także podsystem zarządzania ryzykiem. Znaczenie 

analizy SWOT na poziomie SBU jest bardzo istotne w kontekście planowania strategii, a 

także planowania strategii produktu, w tym także produktu ubezpieczeniowego. W celu 

zastosowania metody SWOT nie tylko dla poziomu całego systemu, czyli przedsiębiorstwa, 

ale również dla jego podsystemów, w tym zarządzania ryzykiem, koniecznie trzeba 

uwzględnić kontekst funkcjonowania SBU. To dzięki poziomowi SBU można przystąpić do 

analizy podsystemów i wykorzystać metodę SWOT na tym poziomie do zidentyfikowania 
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ryzyk (kontekstu zagrożeń) lub określenia strategii produktowej. Analiza SWOT może być 

uznaną metodą analityczną jako metoda analizy strategicznej, jak również metodą 

identyfikacji ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem. W metodzie SWOT czynniki, które 

oddziałują na przedsiębiorstwo mają charakter uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 

dla organizacji oraz mogą mieć na nią pozytywny bądź negatywny wpływ. Wyróżnia się 

cztery kategorie czynników: zewnętrzne pozytywne – szanse, zewnętrzne negatywne – 

zagrożenia, wewnętrzne pozytywne – mocne strony, wewnętrzne negatywne – słabe strony.  

W rozdziale 5.2.1 poddałam analizie dwa przypadki zastosowania metody SWOT dla 

podmiotów gospodarczych w kontekście ich zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową, a 

więc przeprowadzałam analizę strategii produktowej, konkretnie produktu 

ubezpieczeniowego z poziomu SBU. W pierwszym przypadku był to podmiot o profilu 

działalności rachunkowo-podatkowej zaliczany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

regionu śląskiego, w którym stosując metodę SWOT zdiagnozowano braki w programie 

ochrony ubezpieczeniowej. W wyniku przeprowadzonej analizy zaproponowano 

przedsiębiorstwu usunięcie braków poprzez pełniejszą i sprofilowaną ochronę 

ubezpieczeniową korzystając przy tym z pomocy pośrednika ubezpieczeniowego, czyli 

brokera ubezpieczeniowego. W przypadku drugim wykorzystana została analiza 

SWOT/TOWS dla określenia skali zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową przy 

wykorzystaniu badań ankietowych zbudowanych z grup pytań skierowanych do małych i średnich 

przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze ochronnym. Na podstawie skierowanych pytań 

ankietowych możliwe było przeprowadzenie analizy SWOT oraz TOWS w celu uzyskania 

dwukierunkowości sprzężeń pomiędzy czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Istotność 

poszczególnych czynników została oceniona w oparciu o najczęściej wskazywane odpowiedzi 

przez badaną grupę respondentów. Natomiast stopniowi wzajemnego oddziaływania 

poszczególnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych nadano subiektywne miano. Na 

podstawie badania ankietowego ustalono grupę sześciu zagrożeń (T1-T6), grupę ośmiu szans 

(O1-O8), grupę siedmiu słabych stron (W1-W7) oraz grupę siedmiu mocnych stron (S1-S7). 

Ocena stopnia wzajemnego oddziaływania poszczególnych czynników została oparta na 

czteropunktowej skali: brak wpływu (0), słaby wpływ (1), średni wpływ (2), silny wpływ (3). 

W konsekwencji zostały sporządzone dwie odrębne macierze SWOT oraz TOWS. W 

macierzy TOWS, tj. „od zewnątrz do wewnątrz”, przedstawiono siłę oddziaływania pomiędzy 

szansami oraz zagrożeniami płynącymi z otoczenia a mocnymi i słabymi stronami 

zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową wśród małych i średnich przedsiębiorstw 

funkcjonujących w obszarze ochronnym, z analizy wyciągnięto określone wnioski. W 

macierzy SWOT, tj. „od wewnątrz do zewnątrz”, przedstawiono siłę oddziaływania pomiędzy 

mocnymi i słabymi stronami zastosowania ochrony ubezpieczeniowej wśród małych i 

średnich przedsiębiorstw a tym, co w zakresie szans i zagrożeń dostarcza funkcjonowanie w 

obszarze preferencyjnym, wraz z wskazanymi konkluzjami.    

Najistotniejsze spostrzeżenie wynikające z przeprowadzonych badań empirycznych 

wiąże się z uznaniem skuteczności wykorzystania metody SWOT na etapie identyfikacji 

ryzyka, a właściwie grup określonych czynników ryzyka (wewnętrznych i zewnętrznych) na 

etapie identyfikacji ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem, co zaprezentowano analizując 

dwa odrębne przypadki. 
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Inną metodą wykorzystywaną na etapie identyfikacji ryzyka jest diagram Ishikawy, 

którego nazwa pochodzi od nazwiska twórcy tego instrumentu. W 1962 r. Kaoru Ishikawa 

opublikował założenia dla opracowanego wykresu (diagramu). Z technicznego punktu 

widzenia rozpoznaje się kilka wariantów metody wyrażających się także w jej nazwie, 

związanych albo z jej funkcją, jak diagram przyczyn i skutków (Cause and Effect Diagram), 

albo aspektem ilustracyjnym, czyli z konstrukcją diagramu, jak diagram ryby czy rybiej ości 

(Fishbone Diagram). Funkcjonuje także jeszcze inne określenie dla diagramu Ishikawy, 

którym jest diagram drzewa błędów, ponieważ po odwróceniu schematu o 90° zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara diagram przypomina wizualnie drzewo. Istota stosowania 

diagramu Ishikawy sprowadza się do diagnozowania związków przyczynowo-skutkowych, 

pomagając w ten sposób oddzielić przyczyny od skutków dla konkretnej sytuacji i dostrzec 

złożoność badanego problemu. Analiza przyczynowo-skutkowa rozpoczynana się od 

stwierdzenia wystąpienia danego skutku, po czym jest prowadzona w kierunku identyfikacji 

wszystkich możliwych przyczyn, które go spowodowały. Na konstrukcję diagramu Ishikawy 

składają się podstawowe elementy takie jak: głowa ryby, która reprezentuje analizowany 

problem jako skutek podjętych wcześniej działań, kręgosłup ryby jako oś, która skupia 

rozłożone przyczyny w porządku logicznym i chronologicznym oraz ości. Ości są ilustracją 

przyczyn odpowiadających za dany skutek pogrupowanych według: kategorii przyczyn, 

przyczyny oraz danych podprzyczyn. Podprzyczyny oznaczają konkretne sytuacje w danym 

problemie. Standard zarządzania ryzykiem IEC/ISO 31010:2009 Risk Management – Risk 

Assessment Techniques IEC/ISO 31010:2009 informuje, że diagram rybiej ości jest 

skonstruowany poprzez wyodrębnienie przyczyn według głównych kategorii, 

reprezentowanych przez linie odchodzące od szkieletu ryby, jako gałęzie i podgałęzie, które 

opisują bardziej szczegółowe i konkretne przyczyny w tych kategoriach
57

. W uzupełnieniu 

należy dodać, że zgodnie ze standardem IEC/ISO 31010:2009 analiza przyczynowo-skutkowa 

ilustrowana diagramem Ishikawy jest silnie zalecana do zastosowania na etapie identyfikacji 

ryzyka w zintegrowanym procesie oceny ryzyka, a także na etapie analizy ryzyka, w aspekcie 

skutku. 

 Konstruując diagram Ishikawy zwraca się szczególną uwagę na etap, który dotyczy 

końcowego stadium budowy diagramu i wyraża się w analizie jego treści. Przyjmuje się, że 

wybiera się tylko kilka przyczyn, tj. od dwóch do czterech, które mogą mieć największy 

wpływ na skutek, czyli analizowany problem. Należy również poddać analizie wskazane 

przyczyny pod kątem tego, czy faktycznie dana przyczyna określa badany skutek (problem) 

wraz z taktyką eliminacji najbardziej wiarygodnego sposobu kreowania tego problemu, 

zidentyfikowanego jako niezgodność. Najbardziej odpowiedni sposób eliminowania 

niezgodności odbywa się poprzez proces. Przeprowadzona analiza kończy się wnioskami. W 

diagramie Ishikawy kategorie przyczyn nie powinny stanowić sztywnego wzorca (tak zwane 

5M wskazane przez autora metody lub 6M), lecz powinny być, na ile się da, dostosowywane 

do konkretnego przypadku, co uczyniłam w przeprowadzonej przeze mnie analizie 

przyczynowo-skutkowej ilustrowanej diagramem Ishikawy zidentyfikowanego problemu w 

agencji ubezpieczeniowej. 
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Warto podkreślić, że diagram Ishikawy może stać się istotnym źródłem informacji dla 

innych techniki i metod, takich jak analiza SWOT czy metoda FMEA, które poddałam 

analizie w rozdziale piątym. 

W rozdziale 5.2.2 skonstruowałam diagram Ishikawy ilustrujący analizę przyczynowo-

skutkową zidentyfikowanego problemu występującego w agencji ubezpieczeniowej 

działającej w regionie śląskim. Analizowany problem dotyczył opóźnień związanych z 

zatwierdzaniem taryfy składki w procesie sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Budowa 

diagramu została dostosowana do specyfiki działalności ubezpieczeniowej, czyli podmiotu 

funkcjonującego w obszarze pośrednictwa ubezpieczeniowego. W badanym podmiocie 

istniała świadomość występowania mankamentów (marnotrawstwa według koncepcji Lean) 

w sprawnym przebiegu czynności procesowych zatwierdzania taryfikacji składki 

ubezpieczeniowej, które wpływały negatywnie na proces sprzedaży tych produktów 

ubezpieczeniowych. Jednak nie potrafiono zdiagnozować źródła problemu, który z czasem 

zaczął być tolerowany. W wyniku analizy, którą przeprowadziłam wykorzystując również 

burzę mózgów i ocenę ogólnego stanu funkcjonowania agencji na rynku zostały wyłonione 

cztery główne przyczyny, które tworzyły grupy przyczyn, wraz z podprzyczynami. Przyczyny i 

podprzyczyny zostały określone na tyle, na ile było to możliwe, nie wykluczając istnienia 

jeszcze innych przyczyn determinujących zastaną przed analizą sytuację. Cztery grupy 

wskazanych przyczyn to: agenci i osoby wykonujące czynności agencyjne, relacje na styku 

ubezpieczyciel i ubezpieczający, otoczenie i działalność biznesowa oraz technologia. W 

grupie przyczyn związanych z działalnością ubezpieczeniową szczególnie dotkliwe okazały 

się kwestie terminowego zatwierdzania specyfikacji taryf przez jednostkę centralną, 

nadrzędną dla terenowej struktury lokalizacyjnej. Za przyczynę o istotnym wpływie uznaje 

się też luki w systematycznej archiwizacji danych historycznych dla bazy klientów. W tej 

materii w wyniku analizy wprowadzono ulepszenie dotyczące wygenerowania podbazy i 

śledzenia klientów, którzy w przeszłości mieli kłopoty z dotrzymaniem terminowości 

płatności. W procesie biznesowym sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych istniały często 

niejasne, a właściwie rozbieżne oczekiwania zainteresowanych stron, czyli pośrednika i 

klienta. W tej grupie przyczyn zdiagnozowano konkretny problem na styku efektów 

współpracy z ubezpieczycielami, głównie jednym dominującym w relacjach sprzedażowych 

badanej agencji. Trzecia grupa przyczyn opóźnień w procesie zatwierdzania taryfikacji 

składki wynikała z użytkowanej technologii i ryzyk, które generuje. Dużą grupę przyczyn 

niesprawności w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych generuje sama agencja, 

czyli osoby wykonujące czynności agencyjne i osoby z nimi współpracujące. W tej grupie 

przyczyn zdiagnozowano liczne przyczyny i ich podprzyczyny, z których tylko najważniejsze 

uwzględniono w diagramie. Niektóre z przyczyn w tej grupie były na tyle znaczące, że 

skutkowały interwencją ubezpieczyciela, którego usługi były sprzedawane, interwencją 

również na skutek skarg klientów.     

W rozdziale piątym przedstawiłam również zastosowanie metod zarządzania ryzykiem 

na etapie analizy ryzyka na badanych przykładach. Przewodnik PKN-ISO Guide 73:2012 

określa analizę ryzyka jako proces dążący do poznania charakteru ryzyka oraz określenia 

poziomu ryzyka, ponadto analiza ryzyka dostarcza dane wyjściowe jako podstawę do 
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ewaluacji ryzyka i podejmowania decyzji względem postępowania z ryzykiem
58

. Etapem, 

który następuje bezpośrednio po analizie ryzyka jest jego ewaluacja, gdzie wyniki z analizy są 

porównywane z kryteriami. Analiza ryzyka uwzględnia rozpatrywanie przyczyn jako 

zagrożeń, które mogą być źródłem ryzyka, ich pozytywnych i negatywnych skutków 

(consequences), jak również prawdopodobieństwa wystąpienia tych skutków. Sposób, w 

którym skutki i prawdopodobieństwo są wyrażane oraz sposób, w jaki są one łączone dla 

określenia poziomu ryzyka, powinny odzwierciedlać rodzaj ryzyka, dostępne informacje oraz 

cel, dla którego wynik oceny ryzyka będzie zastosowany. Elementy te powinny być spójne z 

kryteriami ryzyka.   

W analizie ryzyka ważnym elementem jest poziom ryzyka. Przez poziom ryzyka 

zgodnie z Przewodnikiem PKN-ISO Guide 73:2012 rozumie się wielkość ryzyka lub 

kombinacji ryzyk, wyrażoną w postaci kombinacji następstw (consequences) oraz ich 

prawdopodobieństwa (likelihood). Natomiast metodą, która służy uszeregowaniu i 

przedstawieniu ryzyk przez określenie zakresów dla następstw oraz ich prawdopodobieństwa, 

jest macierz ryzyka (risk matrix)
59

. Macierz ryzyka określana również jako macierz skutku i 

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka; macierz kwantyfikacji czynników ryzyka ze 

względu na prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz skalę skutków dla określonego celu; 

macierz oceny poziomu ryzyka przez określenie prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia 

ryzyka jest jedną z metod, która zgodnie ze standardem zarządzania ryzykiem IEC/ISO 

31010:2009 Risk Management – Risk Assessment Techniques jest zalecana jako odpowiednia 

do zastosowania na etapie identyfikacji ryzyka oraz ma status silnego zalecenia do 

zastosowania na etapie analizy ryzyka. Na etapie analizy ryzyka metoda jest zalecana dla 

trzech aspektów analizy: skutku, prawdopodobieństwa oraz poziomu ryzyka. Ponadto, metoda 

ta jest zalecana na etapie ewaluacji ryzyka 

W podrozdziale 5.3.1 przedstawiłam przykład skali skutków dla sprzedaży ubezpieczeń 

terenowej jednostki ubezpieczyciela w podziale na kryteria oceny. Wprowadzenie kryteriów 

do analizy ryzyka, poprzez odniesienie jej do tych kryteriów spaja etap analizy i ewaluacji 

ryzyka. Kryteria są określone i zdefiniowane. Wskazałam kategorie skutków, które obejmują: 

personel, reputację oraz markę, proces sprzedaży ubezpieczeń obowiązkowych oraz aspekt 

finansowy. Została określona skala oceny punktowej (5 punktowej) oraz opisowej.  

Oprócz skali skutku konstruuje się również skalę prawdopodobieństwa w odniesieniu 

do badanego celu, w której wprowadza się przedziały dla prawdopodobieństwa, następnie 

przedziały opisuje się przez częstość występowania, czyli od prawdopodobieństwa, które 

dotyczy większości zdarzeń, aż po występowanie sytuacji wyjątkowych. Następnie zostaje 

przyporządkowana skala punktowa, z opisem zakresu skali, czyli począwszy od prawie 

pewnego do prawie niemożliwego prawdopodobieństwa. Najogólniej, na mapy ryzyka należy 

metodą z wyboru dowolną nanieść konkretnie już określony poziom ryzyka, jako iloczyn 

prawdopodobieństwa i skutku ryzyka. 

W podrozdziale 5.3.2 przeprowadziłam analizę przyczyn i skutków potencjalnych wad 

(Failure Mode Effect Analysis – FMEA) dla analizowanego problemu. Standard zarządzania 

ryzykiem IEC/ISO 31010:2009 Risk Management – Risk Assessment Techniques określa 
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 PKN-ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem. Terminologia…, op cit., pkt 3.6.1   
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 Ibid., pkt 3.6.1.7.   
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analizę przyczyn i skutków potencjalnych wad (FMEA) jako technikę stosowaną do 

identyfikacji sposobów, w których elementy, systemy lub procesy mogą zawieść i nie spełnić 

swoich planów i założeń. Przy czym, przez przyczynę wadliwości rozumie się to, co jest 

określone jako wadliwość lub nieprawidłowe funkcjonowanie. Każdej zidentyfikowanej 

potencjalnej przyczynie wadliwości jest nadawana ranga w zależności od jej znaczenia lub 

krytyczności. Norma IEC/ISO 31010:2009 wyróżnia kilka typów zastosowania metody 

FMEA: Design FMEA dla produktów, System FMEA dla systemów, Process FMEA dla 

procesów produkcyjnych i montażowych oraz Service FMEA oraz Software. Metoda FMEA 

zgodnie ze standardem zarządzania ryzykiem IEC/ISO 31010:2009 jest silnie zalecana do 

zastosowania w całym zintegrowanym etapie oceny ryzyka, a więc w jego etapie identyfikacji 

ryzyka oraz analizy ryzyka, a także ewaluacji ryzyka. 

Metoda FMEA zbudowana jest z określonych kroków postępowania. Pierwszym i 

zarazem kluczowym etapem analizy jest zidentyfikowanie wszystkich elementów lub 

aspektów produktu, procesu bądź systemu a następnie określenie dla nich tych wadliwości, 

które pojawiając się wpływają zakłócająco na osiąganie założonych celów. Po czym, dla 

każdej wady ustala się skutek oraz przyczynę, wykorzystując do tego również diagram 

Ishikawy. Metoda FMEA polega na analizie ustalania relacji przyczynowo-skutkowych 

powstawania potencjalnych wad produktu, procesu lub systemu, jak również uwzględnianiu 

w niej czynnika krytyczności, czyli ryzyka. Celem metody jest systematyczne 

identyfikowanie wadliwości produktu, procesu lub systemu, a następnie eliminowanie lub 

redukcja ryzyka z nimi związanego. 

W podrozdziale zbadałam FEMA procesu sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych 

według taryfikacji składki w oparciu o trzy składowe kryteria dla agencji ubezpieczeniowej 

poddanej analizie przyczynowo-skutkowej ilustrowanej diagramem Ishikawy w podrozdziale 

5.2.2. Jest to etap początkowy przeprowadzanej analizy. Kryteria zostały przedstawione w 

odpowiednich tabelach, które obejmują: częstość wystąpienia skutku wadliwości wraz z 

utworzoną skalą, prawdopodobieństwo wystąpienia wadliwości wraz z przyjętą skalą, 

wykrywalność wadliwości wraz z określoną skala. Warto podkreślić, że wszystkie kryteria 

zostały dostosowane do tego konkretnego procesu FEMA, co ma największe znaczenie dla 

częstości wystąpienia skutku wadliwości. Na przykład w tabeli częstości wystąpienia skutku 

wadliwości dla FEMA procesu sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w oparciu o 

taryfikację składki uwzględniającej system zniżek i zwyżek składki wprowadziłam 

zindywidualizowaną skalę oraz charakterystykę opisową znaczenia wadliwości odpowiednio 

dostosowaną do specyfiki agencji ubezpieczeniowej. 

W kolejnym etapie analitycznym na podstawie tych trzech kryteriów, których wagę 

opisuje się liczbami z przedziału 1-10 można określić poziom krytyczności wad po to, aby 

przejść do ustalenia najważniejszego miernika, jakim jest liczba priorytetu ryzyka RPN (Risk 

Priority Number)
60

. Zawarta w tabeli skala wykrywalności wadliwości przedstawiona dla 

procesu sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych według zatwierdzonych taryf składki po 

przeprowadzonej analizie przyczynowo skutkowej została wykorzystana przy określaniu 

                                                           
60

 Zgodnie z informacjami zawartymi w normie IEC/ISO 31010:2009 miernik RPN jest półilościową (semi-

quantitative) miarą krytyczności ustalaną poprzez pomnożenie liczb o określonej wadze (z zakresu między 1 a 

10) dla skutku (consequence) wady, prawdopodobieństwa (likelihood) wady oraz zdolności do wykrycia (ability 

to detect) problemu (wadliwości). 
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miernika RPN przykładowych wadliwości wybranych z czterech kategorii wad 

zdiagnozowanych dla agencji ubezpieczeniowej, które przyczyniają się do opóźnień badanego 

procesu. Wartości miernika RPN dla przykładowych wad zostały ujęte w kolejnych tabelach. 

W tych obu tabelach wskazałam cztery kategorie przyczyn, w tym ujęciu są to wadliwości 

określone w diagramie Ishikawy, które znacząco wpływają na opóźnienia procesu sprzedaży 

ubezpieczeń komunikacyjnych. 

W celu ustalenia granicznego, czyli progowego poziomu krytyczności dla wszystkich 

wad wyrażonego wartością miernika RPN, należałoby poddać analizie wszystkie 

zidentyfikowane wadliwości w badanym procesie. Przeprowadzenie pełnej analizy w tym 

miejscu monografii nie było możliwe z racji uwzględnienia limitowanego zakresu 

związanego z rozległością analizy, dlatego pokazałam analizę wybranych wadliwości, bardzo 

istotnie zaburzających operacje procesowe. Zatem ustaliłam na tej podstawie umowny, to 

znaczy wynikający z analizy tylko czterech wad w badanym procesie, poziom krytyczności 

wyrażony miernikiem RPN. Dla obliczonej wartości RPN poziom krytyczności jest na tyle 

wysoki, że działania eliminujące, minimalizujące poziom krytyczności wady muszą być 

koniecznie wdrożone, ponieważ wadliwości stanowią krytyczne zagrożenie dla 

analizowanego procesu. Wdrożenie podstawowych działań, które wskazałam w tabeli 

znacząco obniża wartość miernika RPN do obliczonego poziomu, który dla badanego 

podmiotu można uznać za akceptowalny. 

W podrozdziale 5.3.3 przedstawiłam zastosowanie metody drzewa decyzyjnego. 

Zgodnie ze standardem zarządzania ryzykiem IEC/ISO 31010:2009 Risk Management – Risk 

Assessment Techniques drzewo decyzyjne jest silnie zalecane do wykorzystania na etapie 

analizy ryzyka, w dwóch wyróżnionych w normie aspektach analizy ryzyka: skutku oraz 

prawdopodobieństwa, jak również odpowiednie do zastosowania dla aspektu poziomu ryzyka, 

a także na etapie ewaluacji ryzyka. Drzewo decyzyjne jest graficzną metodą wspomagania 

procesu decyzyjnego. Konstrukcyjnie drzewo składa się z węzłów (decyzji i stanów natury) 

oraz gałęzi jako możliwych wariantów, decyzje oznacza się kwadratami (lub prostokątami), 

natomiast stany natury kołami. Gałęzie drzewa decyzyjnego są zakończone czarnymi 

punktami (small black dots) zwanymi liśćmi, a liść odpowiada jednemu sposobowi, w jaki 

problem decyzyjny można rozwiązać. Liście są nazywane również węzłami końcowymi. W 

analizie drzewa decyzyjnego używa się wartości oczekiwanej, która ułatwia podjęcie 

optymalnej decyzji. Przy czym, gdy ważny jest wymiar finansowy decyzji, najlepiej 

zastosować miernik EMV (Expected Monetary Value), wtedy określa się 

prawdopodobieństwo poszczególnych stanów natury, które są wyrażone jako skutki 

finansowe różnych wariantów możliwej decyzji. Miernik EMV wykorzystałam w 

analizowanych przypadkach.  

W badanych przykładach przedstawiłam wykorzystanie metody drzewa decyzyjnego, 

wspomagającej proces decyzyjny, w dwóch wersjach, w każdej z nich istniał wariant (gałąź), 

który dotyczył uwzględnienia ochrony ubezpieczeniowej w aspekcie finansowania 

określonego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie dotyczyło realizacji planu wprowadzenia na 

rynek nowego e-produktu w przyjętym okresie jednego roku, przy świadomości, że jest to 

wdrożeniowo okres przyspieszony i krótki, zdeterminowany nasiloną aktywnością 

konkurencji na tym polu. W celu zminimalizowania ryzyka zaangażowania własnych 

środków finansowych, których wartość nie była w pełni wystarczająca do podjęcia tego typu 
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przedsięwzięcia, w przedsiębiorstwie rozważano wykorzystanie zewnętrznych obcych źródeł 

finansowania poprzez wspomaganie formą kredytu sektora bankowego oraz nabycia ochrony 

ubezpieczeniowej od istotnych dla planowanego przedsięwzięcia ryzyk, jako często 

niezbędnego uzupełnienia bądź wymogu dla wybranego źródła finansowania. Przy 

wykorzystaniu informacji pochodzących z wariantów drzewa decyzyjnego włącznie z 

oszacowanymi wartościami EMV przyjęto jako możliwe do rozpatrywania w pierwszym 

etapie dwa sposoby finansowania e-produktu, to znaczy w sposób samodzielny oraz 

współfinansowany zewnętrzne z udziałem ochrony ubezpieczeniowej. Ostatecznie 

wprowadzono trzeci wariant finansowania e-produktu z udziałem ochrony ubezpieczeniowej 

polegający na połączeniu obu wcześniejszych wskazanych w analizie źródeł finansowania, 

jako efekt dywersyfikacji ryzyka wdrażania na rynek nowego produktu przy niepewności 

wynikającej z otoczenia konkurencyjnego, przede wszystkim związanej z wcześniejszym 

wprowadzeniem produktu o podobnej charakterystyce przez konkurencję. Zaletą połączonego 

wariantu trzeciego (A 3) jest korzystanie z programu ochrony ubezpieczeniowej bez względu 

na charakter źródła finansowania, który zabezpiecza także przed ryzykami towarzyszącymi 

funkcjonowaniu e-produktu w cyberprzestrzeni. Oczekiwana wartość pieniężna połączonego i 

zdywersyfikowanego ryzyka podjęcia wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu przy 

wykorzystaniu wewnętrznych (własnych) i zewnętrznych źródeł finansowania może 

przynieść dochód wyższy niż przy wyborze opcji samodzielnego finansowania (A 1). 

Zastosowanie analizy wpływu biznesowego (Business Impact Analysis – BIA) 

przedstawiłam w podrozdziale 5.3.4. Zgodnie ze standardem zarządzania ryzykiem IEC/ISO 

31010:2009 Risk Management – Risk Assessment Techniquesm metoda ta jest silnie zalecana 

do zastosowania na etapie analizy ryzyka w aspekcie analizy ryzyka, jakim jest skutek. 

Ponadto, jest również zalecana do zastosowania w pozostałych aspektach etapu analizy 

ryzyka (prawdopodobieństwie, poziomie ryzyka), a także na etapie identyfikacji ryzyka oraz 

jego ewaluacji. Analiza wpływu biznesowego stanowi kluczowy element zapewnienia 

ciągłości działania, proces BIA to podstawa dalszych etapów cyklu życia zarządzania 

ciągłością działania, czyli zintegrowanego procesu oceny ryzyka, na co zwróciłam uwagę w 

rozdziale trzecim.   

W sporządzeniu BIA pomocny jest Arkusz, który składa się z szeregu zapytań i 

zagadnień, które mogą konstrukcyjnie przypominać kwestionariusz ankiety, który w miarę 

możliwości powinien zostać kompletnie opracowany, aby wypracować strategię 

postępowania w sytuacji zagrożeń zakłócających funkcjonowanie obszarów biznesu. W 

analizie skutków biznesowych skupiłam się na wybranych i głównych aspektach, ponieważ 

prezentacja szczegółowej obszernej analizy wykraczałaby znacząco poza ramy rozdziału. W 

tym ujęciu przeprowadzałam BIA procesu likwidacji szkody. Na początku określa się 

podstawowe informacje: obszar/dział biznesowy, zespół lub wydział, stanowisko i lokalizację 

włącznie ze szczegółami kontaktowymi. W pierwszym pytaniu Arkusza opisuje się jak dany 

obszar biznesowy wspiera produkty i usługi, które chce się chronić w przypadku incydentu. 

Pytanie drugie, bardzo ważne, dotyczy prezentacji wszystkich działań podejmowanych przez 

dany obszar biznesowy (dział, wydział) w danej czynności. Ze wszystkich czynności 

operacyjnych dla danego obszaru biznesowego wskazałam przykład jednego procesu 

biznesowego realizowanego przez poddane badaniu przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, jakim 

jest proces likwidacji szkody majątkowej. Kolejnym krokiem dla każdej czynności, czyli tutaj 
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procesu biznesowego likwidacji szkody jest wskazanie skutków według kategorii względem 

przedziałów czasowych (oś czasu). Do listy skutków przyporządkowałam wagę każdego z 

nich oraz określiłam jak będzie on wzrastał wraz z upływem czasu, jeśli czynność nie będzie 

mogła być wznowiona lub korzystnie rozwiązana. Wprowadzona skala oceny skutku 

obejmuje poziomy: 0 – brak skutków, 1 – małe skutki, 2 – średnie skutki, 3 – znaczące skutki, 

4 – poważne skutki. Skatalogowałam skutki dla ubezpieczyciela według grup w podziale na 

skutki: operacyjne, dotyczące reputacji, finansowe, prawne, personalne, wynikające z 

niezgodności, nadając im wagę na osi czasu. Ze skutkami, określonymi jako przynajmniej 

znaczące, należy się szczególnie liczyć i sprawdzać, czy nie okażą się nazbyt znaczące, to 

znaczy trudne do udźwignięcia dla bieżącej działalności ubezpieczyciela i zachowania 

ciągłości działania czynności procesowej. W przytoczonym przykładzie likwidacja szkody 

miała miejsce po upływie pierwszego tygodnia, a przed końcem drugiego tygodnia. 

Następnym etapem analizy jest wypełnienie tabeli skutków jako scenariusza możliwych 

najdotkliwszych skutków czynności likwidacji szkody z uwzględnieniem skali istotności 

skutku według kategorii skutków. W tabeli w oparciu o dane z poprzednio wypełnionych 

tabel wskazałam najdotkliwsze skutki dla badanego procesu biznesowego wyróżniając skutki: 

0 – niekrytyczne, 1 – małe skutki, 2 – średnie skutki, 3 – znaczące skutki, 4 – poważne skutki. 

Kolejny i zarazem bardzo ważny etap analizy BIA polega na tym, że po zidentyfikowaniu 

czynności, tj. procesów biznesowych, a więc jednego procesu biznesowego likwidacji szkody, 

jak również zidentyfikowaniu skutków i ich alokacji w czasie, należy przeprowadzić ich 

priorytetyzację. W tym momencie można już podjąć decyzję, czy czynności, których utrata 

będzie miała największy skutek w najkrótszym przedziale czasu oraz które będą wymagały 

odzyskania w najkrótszym czasie, można określić jako czynności krytyczne, a więc proces 

biznesowy jako krytyczny dla badanego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. 

Przeprowadziłam priorytetyzację czynności procesowych, czyli badanego procesu 

biznesowego likwidacji szkody majątkowej z uwzględnieniem skutków zamieszczając w 

tabeli również oszacowane mierniki RTO i MTPD. Jak również finalnie ustaliłam na 

podstawie wszystkich wcześniejszych informacji, w którym momencie proces likwidacji 

szkody można określić jako „Krytyczny”.  

Przywrócenie czynności procesowych dla procesu likwidacji szkody, wiąże się z 

okresem, w którym trzeba określić jak długo ubezpieczyciel może przetrwać bez 

wykonywania tej czynności, to znaczy bez sprawnego i zgodnego z procedurami 

wykonywania czynności likwidacyjnych w przebiegu procesu likwidacyjnego. Zatem jest to 

także określenie akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z niewykonywaniem danej 

czynności, którą jest likwidacja danej szkody. W badanym przykładzie przyjęłam 5-punktową 

skalę priorytetyzacji, gdzie 1 oznacza najwyższy priorytet dla czynności, zaś 5 to priorytet 

najniższy. Na podstawie przeprowadzonej analizy określiłam, że ta czynność, czyli proces 

likwacji szkody uzyskuje priorytet 2, czyli wysoki (tzn. od bardzo wysoki do wysoki) z tego 

względu, że czynności składające się na sprawną realizację procesu likwidacji szkody należą 

do najistotniejszych operacji w działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, które w 

sytuacji zaistnienia zakłócenia należy pilnie wznowić. Arkusz BIA ustala jeszcze dalej 

szczegółowo określone informacje. Arkusz analizy wpływu biznesowego zostaje zamknięty 

ustaleniem miejsca przechowywania kopii zapasowych lub miejsca alternatywnego, do 
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którego można potencjalnie przenieść wykonywanie działalności lub czynności w przypadku 

wystąpienia zakłócenia.    

 

4.5. Podsumowanie znaczenia wkładu naukowego monografii 

W monografii naukowej, którą wskazałam jako dzieło stanowiące osiągniecie naukowe 

we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego opracowałam, w takim zakresie w 

jakim stało się to możliwe, ramy strukturalne dla autorskiej koncepcji standaryzowanego 

zarządzania ryzykiem SRM. Koncepcja standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM 

stanowi moją propozycję postrzegania zarządzania ryzykiem w organizacji. Pragnę przy tym 

zaznaczyć, że koncepcja SRM pozostaje w ścisłym związku przyczynowym z innymi 

ugruntowanymi podejściami do zarządzania ryzykiem w organizacji, mam tu przede 

wszystkim na myśli obecnie najbardziej dojrzałe ujecie zarządzania ryzykiem, czyli 

zintegrowane zarządzanie ryzykiem ERM.  

Koncepcja SRM nie rości sobie prawa do bycia „ponad” inne ujęcia, bądź stania się 

właściwszą, czy skuteczniejszą perspektywą ujmowania zarządzania ryzykiem w organizacji, 

absolutnie nie to było podstawową przesłanką w jej konstruowaniu, wręcz przeciwnie 

szanując dorobek uznanej koncepcji ERM włącza się ERM w konstruowanie rozwiązań 

strukturalnych standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM. W ten sposób realizuje się 

zasada związku przyczynowego pomiędzy uznaną koncepcją ERM, jako najodpowiedniejszą 

bazą, a kształtującą się konstrukcjotwórczo koncepcją standaryzowanego zarządzania 

ryzykiem SRM w monografii. Konkludując powyższe chciałabym uściślić, że koncepcja 

SRM stanowi jedną z alternatyw postrzegania znaczenia zarządzania ryzykiem w organizacji. 

Jej wyróżnikiem jest to, że metodologicznie jest osadzona na podejściu procesowym, z 

którego zastosowania wynikają przedstawione w monografii konsekwencje.  

Wykorzystanie podejścia procesowego i zastosowanie standaryzacji jest podstawą 

konstrukcyjną standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM. Jednak w mojej opinii, i jest to 

kluczowe spostrzeżenie, samo wykorzystanie standaryzacji, a konkretnie standardów 

zarządzania ryzykiem nie daje jeszcze podstawy metodologicznej pod opracowanie ram 

strukturalnych koncepcji SRM. W uproszczeniu, w tym kontekście proces badawczy 

sprowadza się do analizy standardów zarządzania ryzykiem, a z tego koncepcji nie zbuduje 

się, co mogę przyznać na podstawie uprzednich doświadczeń, ponieważ we wcześniejszej 

pracy
61

 poniekąd na tym etapie badań zatrzymałam sie, czując przy tym ogromny niedosyt, 

który w konsekwencji wraz z upływem czasu umacniał we mnie potrzebę poszukiwania 

naukowej podbudowy pod koncepcję zarządzania ryzykiem w ujęciu standaryzowanym. Tę 

podbudowę odnalazłam na gruncie nauki w podejściu procesowym, które poddałam 

pogłębionej badawczej eksploracji w kierunku poszukiwania powiązania z zarządzaniem 

ryzykiem, jej finalnym osiągnięciem jest wskazana we wniosku monografia naukowa.  

Można powiedzieć, że zintegrowane zarządzanie ryzykiem ERM oraz standaryzowane 

zarządzanie ryzykiem SRM bazowo uwzględniają zintegrowany wymiar czynników ryzyka 

organizacji. Przy czym standaryzowane zarządzanie ryzykiem SRM rozpatruje znaczenie 
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 S. Bożek, Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja 

zarządzania ryzykiem, Prace Naukowe Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 

2010. 
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integracji w określonej perspektywie, w której głównie bada się integrację w odniesieniu do 

procesów (podprocesów-etapów) w zintegrowanym systemie procesów, jakim jest 

zarządzanie ryzykiem. Efektem takiego ujęcia jest spostrzeżenie, że koncepcja ERM 

integrująca wszystkie kategorie ryzyk organizacji jest w pewnym sensie następstwem 

istnienia innej integracji, innego zintegrowania jako pierwotnego. Ta pierwotna integracja 

odbywa się wewnątrz, to znaczy w obrębie mniej lub bardziej złożonych przepływów i 

interakcji systemu procesów zarządzania ryzykiem, również tworzących wewnętrzną 

strukturę powiązaną wertykalnie i horyzontalnie, opisującą etapowość zarządzania ryzykiem. 

Z integracją wewnętrzną jest immanentnie związana integracja zewnętrzna względem 

systemu zarządzania ryzykiem. W uogólnieniu ten sposób postrzegania istoty zarządzania 

ryzykiem dokonuje się w pewnym sensie na metapoziomie zarządzania ryzykiem.  

Podsumowując, w standaryzowanym zarządzaniu ryzykiem SRM chodzi raczej o inny 

wymiar zintegrowania, którego fundamentem jest podejście ERM, jednak postrzeganie 

znaczenia integracji i zintegrowania rozwijane jest w innym kierunku. Przy czym kierunek ten 

jest zawsze wyznaczony perspektywą holistycznego ujmowania ryzyk w organizacji. W 

kontekście budulcowym elementy konstrukcyjne standaryzowanego zarządzania ryzykiem 

SRM są rozpoznane, w mniejszym lub większym zakresie rozwijane na gruncie nauki. Tym 

nie mniej, w moim przekonaniu, dotychczas realizując swoje zadania w różnych obszarach 

naukowo-badawczych zasadniczo funkcjonowały niezależnie, w znacznej mierze w pewnym 

odosobnieniu. Dopiero holistyczne ich potraktowanie w koncepcji standaryzowanego 

zarządzania ryzykiem SRM nadało im nieco innego, bowiem budulcowego, a przez to 

integrującego względem koncepcji znaczenia. 

Ujęcie procesowe pozwoliło na szczególne uznanie roli integracji, w jej szerokim 

wymiarze. Ten wymiar umożliwia i ułatwia zintegrowane postrzeganie zagadnień z różnych 

(względem siebie) obszarów naukowo-badawczych, wyrażające się na przykład w koncepcji 

wyszczuplonego produktu ubezpieczeniowego LIP, przedstawionej w monografii, 

integrującej podejście Lean Management z ochroną ubezpieczeniową uruchamianą na etapie 

reakcji na ryzyko w efekcie aktywizacji procesu zarządzania ryzykiem według dedykowanego 

standardu zarządzania ryzykiem. Można dalej określić, że zagadnienie konstrukcji i 

zastosowania takiej właśnie ochrony ubezpieczeniowej staje się metodą standaryzowanego 

zarządzania ryzykiem SRM, z potencjalnym przeznaczeniem jej wykorzystania w różnych 

podmiotach i obszarach aktywności gospodarczej. 

Zrozumienie istoty procesu miało dla mnie ważne znaczenie, tak w kontekście 

osobistym, jak naukowo-badawczym, polegające na uświadomieniu, że z procesem  

(badawczym również) nieodwołalnie wiąże się zmiana, w której dane wejściowe 

przekształcają się w procesie konwersji w dane wyjściowe. Pragnę wyrazić opinię, 

uwzględniając przy tym znany charakter konwersji procesowych, że monografia naukowa 

wskazana jako osiągniecie naukowe we wniosku jest zwieńczeniem (finalnym wyjściem) 

łańcucha zmian dokonujących się w moim procesie naukowo-badawczym obejmującym 

aktywności na przestrzeni lat, które mogę określić jako sumaryczną zmianę o charakterze 

ewolucyjnym. Chciałabym w konsekwencji stwierdzić, że alokacja tej monografii na gruncie 

wskazanego dyscypliną obszaru nauki wiąże się bezpośrednio z finalnym „wyjściem” mojego 

procesu badawczego rozłożonego w czasie jako efektu sumarycznej zmiany o naturze 

nieradykalnej, ale ewolucyjnej. Monografię naukową mogę zatem postrzegać jako osiągnięcie 
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powstałe w efekcie stopniowych, płynnych i świadomych zmian w moim procesie naukowo-

badawczym, które co najważniejsze nakreślają ścieżkę rozwoju ewolucyjnego, jako 

integrującego najważniejsze stadia mojego dorobku naukowego.  

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych moją pracę naukową rozpoczęłam 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2001/2002 na stanowisku adiunkta w powstałej w 

tym roku akademickim Katedrze Rynku Ubezpieczeniowego na Wydziale Ekonomii, a 

następnie powołanym Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w 

Katowicach. W początkowym okresie mojej pracy naukowej moje zainteresowania, a w 

efekcie badania dotyczyły profilu ogółnoubezpieczeniowego, ze szczególną koncentracją na 

zagadnieniach dotyczących działalności inwestycyjnej ubezpieczycieli, w jej różnych 

ujęciach. Ten początkowy obszar badawczy w mojej pracy naukowej był zasadniczo 

zdeterminowany moimi ukształtowanymi zainteresowaniami naukowo-badawczymi z okresu, 

w którym powstawała rozprawa doktorska. Dlatego w działalności ubezpieczeniowej 

interesowała mnie problematyka inwestowania, co także było naukowo dla mnie ważne, 

ponieważ pozwalało na pogodzenie moich uprzednich zainteresowań i przeniesienie ich, choć 

już w innym wymiarze, na grunt aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw 

ubezpieczeniowych. Najistotniejszym publikacyjnym osiągnięciem tego etapu mojej pracy 

naukowo-badawczej była monografia naukowa sfinansowania ze środków przyznanych na 

indywidualne badania naukowe pt. „Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw 

ubezpieczeniowych w Europie”, wydana przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 

Katowicach w 2005 roku.  

Ten początkowy wyróżniony etap mojej aktywności naukowo-badawczej miał wpływ 

również na odbyte w latach 2003-2005 w ramach współpracy polsko-francuskiej trzy 

seminaria naukowe z udziałem stażystów z CNESSS
62

 (Centre National d’Etudes Superieures 

de Securite Sociale), których byłam czynnym uczestnikiem. 

Problematykę inwestowania w ubezpieczeniach poruszyłam jeszcze w kilku 

publikacjach w późniejszym okresie mojej działalności naukowej, w którym kształtował się 

już główny nurt moich zainteresowań naukowo-badawczych związanych z zarządzaniem 

ryzykiem w organizacji i rolą ubezpieczeń. Mogę uznać, że publikacja mojej pierwszej 

monografii naukowej zbiegła się w czasie z wewnętrznym pragnieniem poznawczej 

eksploracji obszaru badawczego początkowo związanego z ryzykiem, a następnie z 

zarządzaniem ryzykiem w odniesieniu do ubezpieczeń. Finalnym osiągnięciem 

zaawansowanych badań naukowych w przedmiotowym obszarze zarządzania ryzykiem jest 

przedłożone dzieło stanowiące wskazane osiągniecie naukowe. 

W rozwoju moich badań, wyznaczanych ukazującymi się publikacjami naukowymi w 

zakresie zarządzania ryzykiem z odniesieniem do ubezpieczeń, mogę uwzględnić ich 

perspektywę chronologiczną. 
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Pierwsze ważne dla mnie rozważania na temat zarządzania ryzykiem z 

uwzględnieniem roli ubezpieczeń zawarłam w wyżej wymienionej monografii, gdzie 

scharakteryzowałam metody zarządzania ryzykiem w macierzy zarządzania ryzykiem (risk 

management matrix) na etapie postępowania z ryzykiem w procesie zarządzania ryzykiem. 

Zwrócenie uwagi na znaczenie ubezpieczenia jako metody transferu ryzyka, choć miało 

charakter wprowadzający w rozwijaną przeze mnie w badaniach problematykę zarządzania 

ryzykiem w organizacji, to znacząco i trwale wpisało się w charakterystykę podejmowanych 

przez mnie badań dotyczących zarządzania ryzykiem.  

W procesie kształtowania się moich zainteresowań i badań naukowych 

dotyczących zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem w 

przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym jako organizacji mogę wyróżnić trzy stadia, 

wyznaczone również publikacjami naukowymi.  Pierwszemu stadium dojrzałości rozważań 

we wskazanej tematyce mogę nadać miano: inicjująco rozpoznawcze. W tym okresie 

powstałe prace badawcze w tym obszarze zaprezentowałam w artykułach i wystąpieniach na 

konferencjach naukowych, wśród których za najważniejsze uznaję: 

 

1. S. Bożek-Węglarz, Risk Managementans of Using a Risk Management Matrix [w:] 

The Insurance of Catastrophic Risk in the European Union and Global Changes, 

eds. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, Publisher of the Karol Adamiecki 

University of Economics, Katowice 2007, s 111-118. 

2. S. Bożek-Węglarz, Functioning of Insurers in Conditions of Catastrophic Risk 

[w:] Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance, 

University of Economics in Bratislava Vydavatel'stvo EKONOM, Bratislava 

2008, s. 86-91. 

3. Ubezpieczenie ryzyka katastroficznego, red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 

2008, ss. 245. 

4. S. Bożek, Rola ryzyk katastroficznych na tle ryzyk niehandlowych [w:] Ryzyko w 

działalności inwestycyjnej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red., H. Henzel T. 2, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 

2009, s. 257-269. 

 

Dominującym problemem badawczym rozpoznawanym w publikacjach były 

uwarunkowania realizacji ryzyk w makro skali, o charakterze katastroficznym. Skutki 

realizacji zdarzeń katastroficznych mogą przyjmować dwojaką postać, po pierwsze są to 

szkody, które powstają bezpośrednio po realizacji zdarzeń katastroficznych. Szkody te 

stanowią relatywnie niewielką część szkód odczuwanych i odnotowanych jako mniej lub 

bardziej wymierne tuż po realizacji ryzyka. Drugi typ szkód powstaje w następstwie szkód 

pierwotnych, które cechują się tym, że inicjują kolejne zdarzenia pozostające z nimi w 

związku przyczynowo-skutkowym, których skutki i rozpiętość może być bardzo dotkliwa w 

wydłużonym horyzoncie czasowym, zarówno dla populacji jak również gospodarki w skali 

globalnej.  
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Bezpośrednie i pośrednie skutki realizacji ryzyk katastroficznych wpływają na 

funkcjonowanie sektora ubezpieczeń, który przejmując na siebie ryzyka ubezpieczalne w 

drodze transferu ryzyka ponosi finansową odpowiedzialność za rekompensatę poniesionych 

strat. Z wymienionych publikacjach w tej umiejscowionej na pozycji 2 przedstawiłam wymiar 

strat, jakie ponieśli ubezpieczyciele w efekcie największych huraganów, które dotknęły Stany 

Zjednoczone w latach 2004–2005. 

W wyszczególnionej pozycji 4 zwróciłam uwagę na konsekwencje zaliczenia ryzyk 

katastroficznych do kategorii czynników ryzyka niehandlowego. Analiza źródeł ryzyka 

katastroficznego daje określone podstawy do zabezpieczania przed potencjalnymi przyszłymi 

zdarzeniami o charakterze katastroficznym. W analizie ryzyka katastroficznego powinno 

uwzględniać się zarówno analizę zagrożenia oraz analizę podatności. Analiza podatności 

pozwala określić granice ludzkiej podatności na przyjmowanie skutków potencjalnych 

zdarzeń katastroficznych. Klasyfikacja czynników podatności uwzględnia czynniki fizyczne, 

ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. 

W wymienionej na pozycji 1 publikacji wchodzącej skład monografii pod 

współautorską redakcją naukową podkreśliłam znaczenie zastosowania metod zarządzania 

ryzykiem ujętych w macierzy zarządzania ryzykiem (risk management matrix), na której rolę 

zwróciłam uwagę w mojej pierwszej monografii autorskiej. Przedstawiłam przykład 

mapowania ryzyka dla przedsiębiorstwa poprzez nanoszenie czynników ryzyka według 

czterech kategorii ryzyk (hazardu, finansowych, operacyjnych, biznesu) na mapę ryzyka, 

uwzględniającą częstotliwość wystąpienia ryzyka oraz jego finansowy wymiar, wyrażony w 

walucie amerykańskiej.  

Drugie stadium dojrzałości aktywności naukowo-badawczej w obszarze 

zarządzania ryzykiem zostało zdeterminowane i wyznaczone przez moją drugą 

monografię naukową pt. „Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w 

warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem” wydaną przez Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2010 roku, sfinansowaną ze środków 

przyznanych na badania statutowe Katedry Rynku Ubezpieczeniowego. To osiągnięcie 

naukowo-badawcze miało fundamentalne znaczenie dla ukierunkowania i ukształtowania 

moich badań naukowych. W tej pracy naukowej po raz pierwszy rozpoznałam zagadnienie 

standardów zarządzania ryzykiem. Po raz pierwszy także w podrozdziale pt. „Ewolucja 

pojmowania zarządzania ryzykiem a jego standaryzacja” wskazałam na znaczenie koncepcji 

zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM (Enterprise Risk Management) pryncypialnej dla 

współczesnego pojmowania zarządzania ryzykiem w organizacji. Jak również po raz 

pierwszy, tak wyraźnie, skierowałam proces badawczy na podjęcie próby określenia 

zarządzania ryzykiem według standaryzowanej ścieżki dla przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego. Drugiemu stadium dojrzałości badań mogę nadać miano: 

standaryzowane.  

Badane w monografii standardy zarządzania ryzykiem nie obejmowały standardu 

zarządzania ryzykiem o podstawowym obecnie znaczeniu, którym była norma ISO 

31000:2009 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne, wraz z normami wspomagającymi, 

opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 5 marca 2012 roku pod 

oznaczeniem PN-ISO 31000:2012, która miała międzynarodową premierę w okresie 

przypadającym na publikację mojej monografii. W dniu 28 sierpnia 2018 roku Polski Komitet 
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Normalizacyjny wprowadził zaktualizowane wydanie normy jako PN-ISO 31000:2018-08 

Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne, udostępnione w wersji angielskiej. 

Następstwem badawczego zainteresowania standardami zarządzania ryzykiem była 

rodząca się potrzeba pogłębiania wiedzy w tym zakresie, z koncentracją na normie ISO 

31000:2009, choć nie tylko na tym standardzie zarządzania ryzykiem, która z czasem stała się 

moją pasją, wykraczającą poza obszar, który można określić jako czysto naukowy. 

Zmaterializowaną formą mojego zainteresowania standardem zarządzania ryzykiem, jakim 

jest norma ISO 31000:2009 było uzyskanie w 2012 roku uprawnień ISO 31000 Certified Risk 

Manager potwierdzonych certyfikatem akredytowanym przez BSI.  W 2014 roku zdałam 

egzamin M_o_R
®
 Foundation Examination, co skutkowało wpisem na międzynarodową listę 

uprawnionych do potwierdzonego wykorzystywania standardu zarządzania ryzykiem 

M_o_R
®
. Zdobyte eksperckie uprawnienia wykorzystałam w rozdziale piątym dzieła 

stanowiącego wskazane w autoreferacie osiągniecie naukowe, podczas konstrukcji niektórych 

metod zarządzania ryzykiem. W tym celu wykorzystałam również wiedzę na bazie 

certyfikowanych uprawnień zdobytych w 2012 roku pod akredytacją BSI w zakresie 

Wdrażania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania według normy ISO 22301:2012.  

W tym obszarze, poza wymienioną wyżej monografią naukową, za najważniejsze 

publikacje, z których większość pozostawała w tematycznym związku przyczynowo-

skutkowym z monografią, uważam: 

 

1. S. Bożek, Uwagi o możliwości wykorzystania standaryzacji procesu zarządzania 

ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym [w:] Studia ubezpieczeniowe: 

zarządzanie ryzykiem i finansami, red. J. Lisowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, nr 182, Poznań 2011, s. 110-118. 

2. S. Bożek, Identyfikacja czynników ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w 

przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym [w:] Zarządzanie finansami. Współczesne 

wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe, nr 640, Finanse, 

Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 38, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 649-659. 

3.  S. Bożek, P. Tworek, Risk Management Standardization in Entrepreneurship. 

Selected Issues [w:] Financial Management of Firms and Financial Institutions, 

Conference Proceedings from 8
th

 International Scientific Conference, VŠB – 

Technical University Ostrava, Ostrava 2011, s. 40-49. 

4. S. Bożek, Standaryzowany proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 

ubezpieczeniowym – wymiar proceduralny [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje, 

wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 

51, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 25-35. 

5. S. Bożek, Kontekst strategiczny zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego [w:] Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na 

globalnych rynkach finansowych, red. T. Michalski, Oficyna Wydawnicza Szkoły 

Głównej Handlowej, Warszawa 2013, s. 31-45. 

 



Sylwia Bożek, dr              Załącznik nr 2   Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych  
 

65 
 

Pewnym wspólnym wyznacznikiem publikacji, które uwzględniłam w tym obszarze 

moich badań, na który chciałam zwrócić uwagę jest kontekst odniesienia procesu zarządzania 

ryzykiem do przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. 

Ostatnią z wymienionych w powyższym wykazie publikacji chciałabym potraktować w 

tym miejscu szerzej, ze względu na jej ważną w mojej ocenie tematykę, która stałą się jedną z 

przesłanek eksploracji nowego obszaru badawczego, publikacji która w wymiarze czasowym 

zbiegła się z podjętymi przez mnie pogłębionymi studiami literaturowymi przygotowującymi 

do rozpoczęcia prac nad dziełem stanowiącym wskazane w autoreferacie osiągniecie 

naukowe. 

W części wprowadzającej publikacji pt. „Kontekst strategiczny zarządzania ryzykiem 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego” zawarłam przemyślenia, rozwijane dalej w części 

zasadniczej publikacji, które powstały pod wpływem wewnętrznego imperatywu 

skłaniającego mnie do podjęcia problemu. Rozpoznałam zatem potrzebę zidentyfikowania 

uwarunkowań alokowania zarządzania ryzykiem w ogólnej strukturze zarządzania 

organizacji, na przykładzie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Przyznałam, że w toku 

procesu badawczego zarysowały się pewne problemy i zapytania nurtujące mnie, które na 

tyle, na ile było to możliwe chciałam zgłębić i przedstawić w publikacji, przynajmniej w 

określonym zarysie. Na przykład pojawił się problem badawczy dotyczący określenia jaką 

rolę można przypisać zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie w stosunku do zarządzania 

strategicznego. Zrodziło się pytanie dotyczące rozpoznania pozycji zarządzania ryzykiem 

względem innych obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie. Ponadto zarysowało się istotne 

zapytanie dotyczące potrzeby określenia na polu jakiej nauki zarządzanie ryzykiem może się 

najlepiej lokować i czy mogą oraz w jakim zakresie to być nauki o zarządzaniu. Wskazałam 

na zasadność zastosowania szerszego ujęcia, ujęcia o charakterze interdyscyplinarnym 

względem postrzegania roli i miejsca zarządzania ryzykiem w strukturze organizacyjnej, w 

której występują inne obszary zarządzania. Inna kwestia, którą poruszyłam w publikacji, 

dotyczyła płaszczyzny powiązania zarządzania ryzykiem i zarządzania strategicznego oraz 

rozpoznania natury tego powiązania obejmującego także aspekt zakotwiczenia zarządzania 

ryzykiem na poziomie strategicznym przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. 

W trzecim stadium dojrzałości badawczej w obszarze zarządzania ryzykiem 

dominuje podejście traktujące ochronę ubezpieczeniową jako najbardziej odpowiednią i 

dedykowaną ukonkretnionym obszarom metodę transferu ryzyka, przedstawioną na 

przykładach, w których zdiagnozowałam potrzebę jej zastosowania. Stadium to mogę 

określić mianem: ukierunkowane. 

 

Za najważniejsze publikacje w tym obszarze uznaję:  

1. S. Bożek, I. Emerling Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka 

kredytu [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa T. 1, red. E. Urbańczyk, A. 

Gąsior, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska, Zeszyty Naukowe, nr 

786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 64, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 97-108. 

2. S. Bożek, I. Emerling, Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty 

należności [w:] Zarządzanie finansami. Zarządzanie finansami w 

http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-97.pdf
http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-97.pdf
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171359367
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171359367
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przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, red. D. Zarzecki, 

Zeszyty Naukowe, nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 65, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 609-620. 

3. S. Bożek, The Meaning of Insurance in the Enterprise Risk Management in Public 

Finance Sector on the Example of Application of Insurance for Tax Office 

Employees [w:] Trends of Development in the Insurance 2014, University of 

Economics in Bratislava, Bratislava 2014, s. 47-60. 

4. S. Bożek, Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów 

publicznych na przykładzie urzędów skarbowych [w:] Zeszyty Naukowe 

„Organizacja i Zarządzanie”, nr 74, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 

2014, s. 289-303. 

5. S. Bożek, Insurance of Developer Activities Risks [w:] Finance and Risk, 

Proceedings of the 16
th

 International Scientific Conference, University of 

Economics in Bratislava  Publishing House EKONÓM Bratislava 2014, s. 35-45. 

 

Publikacje wskazane w punkcie 1 oraz 2 wykazu, które były efektem współpracy 

międzykatedralnej z dr Izabelą Emerling w ramach realizowanych pod moim kierunkiem 

naukowym badań statutowych traktują o problematyce zarządzania należnościami w 

kontekście zasadności zastosowania celowanej ochrony ubezpieczeniowej, polegającej na 

zastosowaniu w tej materii ubezpieczania kredytu kupieckiego. Wskazane publikacje 

prezentacją zagadnienie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie w odniesieniu do 

płynności finansowej przedsiębiorstwa jako przejawu jego polityki kredytowej, z 

uwzględnieniem stosowania instrumentarium zarządzania ryzykiem kredytu. 

Wykorzystywanie odroczonych terminów płatności skutkuje zwiększeniem obciążeń 

finansowych przedsiębiorstwa oraz utrudnia zachowanie płynności finansowej. Zastosowanie 

ubezpieczeń kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwach jest właściwym sposobem stabilizacji 

płynności finansowej. Ponadto, ubezpieczenie pełni funkcję instrumentu monitoringu ryzyka 

spłaty należności w obrocie gospodarczym. 

W obu publikacjach wyszczególnionych w punkcie 3 oraz 4 wykazu 

scharakteryzowałam wybrane zagadnienia dotyczące implementacji zintegrowanego 

zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie urzędów 

skarbowych, bazując na narodowych regulacjach w zakresie zarządzania ryzykiem, których 

referencje stanowią międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem. Jako kontrolę 

zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych legislator określa ogół działań 

podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny i terminowy. Wśród celów kontroli zarządczej znajduje się zarządzanie 

ryzykiem, które w takim ujęciu stanowi jeden z jej składowych elementów. Rozpoznałam, że 

w ramach wytycznych wdrażania, a właściwie usprawniania zintegrowanego zarządzania 

ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych według Komunikatu nr 6 Ministra 

Finansów z dnia 6 grudnia 2012
63

 można wykorzystać cykl PCDA, ponieważ zgodnie z 

                                                           
63

 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, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, 

poz. 56, Warszawa, 18 grudnia 2012. 
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odpowiednią informacją zawartą w tym dokumencie stosowanie cyklu zapewnia, że 

wprowadzony system zarządzania ryzykiem będzie usprawniany i doskonalony (pozycja 4 

wykazu). Przyjęto, że dla jednostek sektora finansów publicznych akceptowany poziom 

ryzyka to poziom ryzyka, który kierownik jednostki jest w stanie zaakceptować i nie 

podejmować dalszych działań wobec danego ryzyka. Wskazałam mapę ryzyka, która 

szereguje ryzyka na poziomie akceptowalnym oraz nieakceptowanym (pozycja 3 wykazu). W 

publikacji umiejscowionej na pozycji 3 przedstawiam w ujęciu tabelarycznym sprofilowany 

katalog ryzyk w urzędach skarbowych. Jak również określiłam, że pracownicy administracji 

skarbowej mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia zaproponowanego przez FZZPS. Z badań, 

które przeprowadziłam na analizowanych przypadkach wynikało, że ubezpieczenie dla 

pracowników administracji skarbowej jako pierwsi w nich wprowadzili STU Ergo Hestia S.A. 

oraz TUiR Allianz Polska S.A. 

W ostatniej wskazanej publikacji poddałam analizie zakres czynników ryzyka 

związanych z szeroko rozumianą aktywnością w obszarze nieruchomości, zwłaszcza w 

obszarze działalności deweloperskiej, proponując stosowanie ochrony ubezpieczeniowej jako 

odpowiedniej metody transferu ryzyka. Zarówno dom jednorodzinny jak i lokal mieszkalny 

może być celem działań deweloperskich. Dla obiektów powstających w procesie realizacji 

projektów przez wyspecjalizowany podmiot, którym jest deweloper występuje potrzeba 

zabezpieczenia celu tej aktywności w drodze transferu ryzyka. Transferowane ryzyko 

przejmuje ubezpieczyciel w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dewelopera, 

jak również bank, poprzez otwarcie rachunku powierniczego lub ubezpieczenie transakcji w 

formie gwarancji bankowej, Przykładem może być otwarty mieszkaniowy rachunek 

powierniczy, który wzmocniony jest gwarancją ubezpieczeniową, wtedy wpłaty nabywców są 

ubezpieczone przez dewelopera, lub gwarancją bankową, gdy deweloper wpłacił 

zabezpieczenie odpowiadające wpłatom dokonywanym przez nabywców. W publikacji 

przedstawiłam przykład umowy gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu 

i usunięcia wad i usterek oferowanej przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.  

Pragnę zauważyć, że w omawianym okresie moja aktywność naukowo-badawcza, 

oprócz obszaru badawczego dotyczącego zdiagnozowania potrzeby zastosowania 

sprofilowanej ochrony ubezpieczeniowej przed realizacją specyficznych ryzyk, obejmowała 

również zagadnienie stosowania metod zarządzania ryzykiem w procesie zarządzania 

ryzykiem, odpowiednich do etapów procesu.  

 

Za warte wyróżnienia uważam publikacje: 

1. S. Bożek, Zastosowanie metody SWOT w diagnozie ochrony ubezpieczeniowej [w:] 

Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, red. W. Sułkowska, Difin, Warszawa 

2013, s. 38-47. 

2. S. Bożek, Risk Evaluation in the Risk Management Process [w:] Nowe praktyki na 

rynku kapitałowym, red. R. Karkowska, A. Sopoćko, Wydawnictwo Naukowe 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014,  s. 68-83. 

 

Zgodnie ze standardem zarządzania ryzykiem M_o_R
®
 w procesie identyfikacji ryzyka 

w jego pierwszym, z podwójnego, etapie, czyli identyfikuj – kontekst stosuje się metodę 
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SWOT. Przykład zastosowania analizy SWOT przedstawiłam w publikacji wskazanej w 

punkcie 1. 

Zasadność wykorzystania metody drzewa decyzyjnego na etapie ewaluacji ryzyka 

określa standard zarządzania ryzykiem IEC/ISO 31010:2009 Risk Management – Risk 

Assessment Techniques. Charakterystykę procesu ewaluacji ryzyka wraz z przykładem 

wykorzystania metody drzewa decyzyjnego zaprezentowałam w publikacji wskazanej w 

punkcie 2.  

Szczegółowy wykaz moich opublikowanych osiągnięć naukowo-badawczych został 

zaprezentowany w załączniku nr 4.  

6. Inne osiągnięcia naukowo-badawcze w ujęciu syntetycznym 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych opublikowałam trzy monografie 

naukowe, byłam współredaktorem dwóch monografii naukowych, w tym jednej 

opublikowanej w języku angielskim. Obie monografie pod współredakcją naukową były 

efektem zorganizowanej międzynarodowej konferencji naukowej przez Katedrę Rynku 

Ubezpieczeniowego. Łącznie opublikowałam 58 rozdziałów w monografiach i artykułów 

naukowych, w tym 8 we współautorstwie, oraz 5 monografii, w tym 2 we współredakcji. 

Wśród opublikowanych prac znajdują się 4 publikacje w materiałach konferencyjnych 

uwzględnione w Web of Science Core Collection, zgodnie z informacją organizatora 

konferencji w bazie tej powinna znaleźć się jeszcze jedna publikacja, co łącznie dawałoby 

wynik 5 publikacji, jednak nie udało się jej tam zlokalizować, dlatego nie została ujęta w 

tabeli 5. 

 

Tabela 5. Zbiorcze zestawie publikacji naukowych oraz punktacji po uzyskaniu stopnia 

doktora nauk ekonomicznych  

Rodzaj publikacji Autorstwo Współautorstwo Ogółem Punkty 

Monografie 3  3 69 

Współredakcja monografii  

w języku polskim 
- 1 1 3 

Współredakcja monografii  

w języku angielskim 
- 1 1 5 

Artykuły w czasopismach  

w języku polskim 
24 4 28 163 

Rozdziały w monografiach 

w języku polskim 
13 - 13 79 

Rozdziały w monografiach i artykuły  

w języku angielskim
* 

6 2 8 52 

Publikacje w materiałach 

konferencyjnych uwzględnione  w  

w Web of Science Core Collection  

2 2 4 60 

RAZEM 48 10 58 431 

*
 wraz z publikacjami z cyklicznych konferencji zagranicznych 



Sylwia Bożek, dr              Załącznik nr 2   Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych  
 

69 
 

Analizę bibliometryczną sporządzoną na moją prośbę w styczniu 2019 roku przez 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINIBA) w Katowicach dla dwóch 

baz przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Analiza biblimetryczna publikacji według bazy Web of Science oraz SCOPUS za 

lata 2010-2018 

*
 analizowano References dla wybranych dziedzin wiedzy 

W latach 2002-2011 uczestniczyłam aktywnie w dziewięciu projektach naukowo-

badawczych, w tym w sześciu jak członek zespołu badań statutowych Katedry Rynku 

ubezpieczeniowego oraz trzech badań własnych. W latach 2011-2017 kierowałam dwoma 

kilku etapowymi projektami naukowo-badawczymi realizowanymi w zespołach 

międzykatedralanych oraz międzywydziałowych, których tematyka dotyczyła zarządzania 

ryzykiem oraz zastosowania ochrony ubezpieczeniowej. 

W 2002 roku oraz 2005 roku Katedra Rynku Ubezpieczeniowego zorganizowała dwie 

międzynarodowe konferencje naukowe, których byłam współorganizatorem. Efektem II 

międzynarodowej konferencji były dwie publikacje, których byłam współredaktorem. W 2007 

roku została opublikowana pierwsza z nich pt. „The Insurance of Catastrophic Risk in the 

European Union and Global Changes”, eds. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, Publisher of 

the Karol Adamiecki University of Economics. W 2008 roku ukazała się publikacja pt. 

„Ubezpieczenie ryzyka katastroficznego”, red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz wydana 

przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.  

Za istotną uważam współpracę międzynarodową między Katedrą Rynku 

Ubezpieczeniowego a Katedrą Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, 

którą rozpoczęłam w 2006 roku od wygłoszenia referatu (współautorstwo dr Beata Dubiel) na 

konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Bratysławie. Z latami współpraca nabrała charakteru bardziej indywidualnego, jej efektem 

były publikacje naukowe z konferencji, do których byłam zapraszana. Ostania publikacja 

mojego autorstwa ukazała się w 2014 roku pt. „The Meaning of Insurance in the Enterprise 

Risk Management in Public Finance Sector on the Example of Application of Insurance for 

Tax Office Employees” i wchodziła w skład monografi naukowej będącej efektem realizacji 

projektów badawczych (Reviewed Scientific Book of Scientific Proceedings of the Grant 

Projects): VEGA No. 1/0681/12 Economic Environment and Dynamics of Changes in the 

Insurance Sector oraz VEGA No. 1/0431/14 Insurance Relationship as a Key Element of the 

Insurance Sector Operation in the Context of Socio-economic Changes. 

W ramach współpracy z praktyką o charakterze naukowym w 2011 roku zostałam 

zaproszona do udziału w konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenie Śląskiej Policji pt. „Bezpieczeństwo jako 

podstawowa potrzeba jednostki na przestrzeni ostatnich lat”, podczas której wygłosiłam 
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referat na temat znaczenia ryzyka w aktywności człowieka oraz organizacji w odniesieniu do 

zapewnienia bezpieczeństwa.   

W obszarze aktywności dydaktycznej prowadziłam zajęcia dydaktyczne w postaci 

wykładów, ćwiczeń, seminariów magisterskich i licencjackich oraz zajęć na studiach 

podyplomowych Do 2008 roku zrealizowałam przedmioty o różnorodnej tematyce 

ubezpieczeniowej, były to m.in.: historia ubezpieczeń, zarządzanie instytucją 

ubezpieczeniową, pośrednictwo ubezpieczeniowe, szkodowość w ubezpieczeniach, europejski 

rynek ubezpieczeniowy, ubezpieczenia na rynkach międzynarodowych, inwestycje 

ubezpieczycieli, funkcjonowanie ubezpieczycieli w warunkach ryzyka, ochrona 

ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk inwestycyjnych. W późniejszych latach zakres, jak też 

liczba zajęć uległy określonemu ograniczeniu, co także miało wpływ na sferę naukową, 

poprzez skoncentrowanie i rozwijanie moich zainteresowań naukowo-badawczych na 

tematyce zarządzania ryzykiem w organizacji. 

Liczba wypromowanych przez mnie seminarzystów w ramach seminariów licencjackich 

oraz magisterskich przekroczyła 100 osób, z czego większość, tj. 69 osób wypromowałam do 

2008 roku, z tego okresu pochodzi też większość sporządzonych recenzji prac. 

W ramach aktywności o charakterze organizacyjnym mającej wpływ na jakość 

kształcenia za ważniejsze mogę uznać moje wieloletnie uczestnictwo w Wydziałowej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, z czym wiązały się również 

odbyte szkolenia w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie spójnych działań 

rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów 

edukacyjnych”. W 2009 roku byłam członkiem zespołu przygotowującego Wydział Finansów 

i Ubezpieczeń do postępowania akredytacyjnego przeprowadzonego przez Państwową 

Komisję Akredytacyjną, za co zostałam nagrodzona nagrodą rektorską. 

 W 2014 wykonałam dwie recenzje artykułów naukowych dla kwartalnika „Zarządzanie 

i Finanse” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego z tematyki zarządzania ryzykiem 

w ubezpieczeniach.  

Od 2018 roku jestem członkiem komitetu redakcyjnego „International Journal of 

Accounting, Finance and Risk Management” (IJAFRM). Od  2017 roku jestem członkiem 

Risk and Insurance Management Society – The Risk Management Society (RIMS) 

W okresie mojego zatrudnienia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

zostałam nagodzona pięcioma nagrodami rektorskimi. Trzykrotnie otrzymałam nagrodą 

indywidualną trzeciego stopnia, mianowicie za monografię naukową, przedsięwzięcia 

powodujące poprawę warunków pracy dydaktycznej oraz za działalność naukową, w tym 

współredakcję i współautorstwo monografii naukowej. Jak również otrzymałam nagrodę 

zespołową stopnia drugiego za przedsięwzięcia powodujące poprawę pracy dydaktycznej i 

warunków kształcenia oraz nagrodę za przedsięwzięcia powodujące poprawę warunków 

pracy dydaktycznej. 

W 2012 roku zostałam odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, jak 

również w 2016 roku otrzymałam jubileuszową nagrodę Rektora za długoletni staż pracy. 

Bardziej szczegółowe informacje zawarto w załączniku 4. 

 


