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Streszczenie: Ryzyko towarzyszy każdemu przedsiębiorcy i każdej decyzji podejmowanej 
podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Projekty, w porównaniu z innymi obszarami 
działalności przedsiębiorstwa, z uwagi na swą unikatowość oraz niepowtarzalność wiążą się 
z wyższym poziomem ryzyka. Celem rozdziału jest prezentacja sposobu zarządzania ryzykiem 
w projektach przez podmioty sektora małych i średnich przedsiębiorstw (sektora MŚP). W roz-
dziale wykorzystano analizę literatury przedmiotu, a także analizę wyników przeprowadzonych 
badań ankietowych. Główne rezultaty analizy to: ukazanie sposobu pojmowania ryzyka przez 
podmioty sektora MŚP; wskazanie etapów zarządzania ryzykiem realizowanych przez badane 
podmioty; wskazanie metod i technik stosowanych przez ankietowanych. Uzyskane wnio-
ski mają znaczenie praktyczne, ponieważ umożliwiają analizę sposobu zarządzania ryzykiem 
w projektach, który ma znaczący wpływ na ich sukces. Podjęty temat pozwala zasygnalizo-
wać braki w zakresie zarządzania ryzykiem w projektach realizowanych przez mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorców.
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1. Wprowadzenie

Bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa podlega ciągłym zmianom, stwarzając 
ogromne szanse rozwoju, ale równocześnie zwiększając ryzyko podejmowanych de-
cyzji. Projekty, z uwagi na swe unikatowe cechy, charakteryzują się zdecydowanie 
wyższym poziomem niepewności niż inne obszary działalności, w które angażują się 
przedsiębiorcy. Realizacja ich oznacza zaangażowanie wysokich nakładów inwesty-
cyjnych bez posiadania pełnej wiedzy o przyszłych okresach wykonania projektu. 

1 Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regio-
nalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, nr projektu 001/RID/2018/19, kwota finansowania 
10 684 000,00 zł.
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Powyższe czynniki wymuszają na przedsiębiorstwach, w tym również podmiotach 
z sektora MŚP, wprowadzanie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem. 

W Polsce funkcjonuje ponad 2,15 mln przedsiębiorstw, z czego 99,8% stanowią 
przedsiębiorstwa sektora MŚP, w tym 96,7% to mikroprzedsiębiorstwa, 2,4% małe 
przedsiębiorstwa oraz 0,7% średnie przedsiębiorstwa (PARP, 2020). Przedsiębiorstwa 
sektora MŚP mają z reguły niewielki zasięg działania, a także mały wpływ na otocze-
nie, w którym funkcjonują. Jednak z uwagi na przeważającą większość tych podmio-
tów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw mają one ogromne znaczenie w kształtowaniu 
gospodarki regionu, w którym prowadzą swoją działalność (Smolarek, 2008).

W rozdziale zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród 
podmiotów sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego, które zrealizo-
wały lub realizują projekty. Celem rozdziału było przede wszystkim ukazanie od-
setka przedsiębiorstw MŚP, które zarządzają ryzykiem podczas realizacji projek-
tów, a także zaprezentowanie najczęściej wybieranych metod, którymi wspierają 
się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Do przeprowadzenia badań wykorzystano 
metodę CAWI (ComputerAssisted Web Interview) oraz analizę statystyczną. Wyniki 
badań pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jak podmioty MŚP pojmują ryzyko, czy 
realizują etapy zarządzania ryzykiem, a także jakie metody i techniki w tym procesie 
wykorzystują. 

2. Ryzyko i proces zarządzania ryzykiem

Ryzyko pojmowane jest jako coś, czego należy unikać i przed czym należy za-
bezpieczać prowadzoną działalność gospodarczą. Istnieje wiele definicji ryzyka, 
ponieważ jest ono pojęciem wieloznacznym oraz złożonym (Jajuga, 2009). Rejda 
(2011) określa ryzyko jako „niepewność co do wystąpienia straty”, „zmienność 
przyszłych wyników”, „szansę na stratę”, „możliwość negatywnego odchylenia od 
pożądanego wyniku, który jest oczekiwany”, „zróżnicowanie możliwych wyników, 
które istnieją w danej sytuacji” czy „prawdopodobieństwo, że jednostka może po-
nieść straty”. Ryzyko w aspekcie ekonomicznym pojmowane jest jako „kombinacja 
prawdopodobieństwa zaistnienia jakiegoś zdarzenia i jego konsekwencji” (Atkins 
i Bates, 2008: 6). 

Ryzyko projektu definiowane jest jako „możliwość rozwijania się przedsię-
wzięcia w sposób, w którym niedotrzymane zostają planowane terminy zakończe-
nia, koszty lub specyfikacje  – gdy rozbieżności te w porównaniu z założeniami są 
trudno akceptowalne lub niedopuszczalne” (Jędrych i in., 2016: 91). Stanowi więc 
ono kombinację wszystkich czynników (wewnętrznych oraz zewnętrznych) wpły-
wających zarówno na realizację postawionych celów, jak i na rentowność podmiotu. 
Project Management Institute definiuje ryzyko projektowe jako „niepewne zdarzenie 
lub okoliczność, które w razie wystąpienia może mieć korzystny lub niekorzystny 
wpływ przynajmniej na jeden z celów projektu, takich jak zakres, czas, koszt lub 
jakość” (PMI, 2013: 309). 
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Pietras i Szmit (2003) dokonali klasyfikacji ryzyka projektowego według 
przyczyny jego powstania. Zgodnie z nią wyróżnia się ryzyka spowodowane 
przez przyczyny:

 – zewnętrzne  – determinowane przez siły zewnętrzne i niepodlegające kontroli 
podmiotu zarządzającego projektem; ryzyko to wiąże się z siłami przyrody, 
warunkami ekonomicznymi rynku, decyzjami podejmowanymi w sferze po-
litycznej czy prawnej;

 – wewnętrzne  – obejmujące sposób planowania projektu przez dany podmiot, 
które mogą być przez ten podmiot kontrolowane; ryzyko to wiąże się z czyn-
nikiem ludzkim. 

Zarządzanie ryzykiem projektowym obejmuje identyfikację zagrożeń dla pro-
jektu oraz określenie działań, które zostaną podjęte w celu ich eliminacji lub minima-
lizacji (Zaskórski i in., 2013). Jest to istotne dla osiągnięcia celów projektu nie tylko 
dzięki ograniczeniu złych wyników, ale również dzięki maksymalizacji pozytywnych 
rezultatów (Górecki, 2018).

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje pięć etapów, które powinny być realizo-
wane w sposób ciągły. Są to (Pritchard, 2002):

1. identyfikacja ryzyka  – określenie potencjalnych zdarzeń mogących negatyw-
nie lub pozytywnie wpłynąć na realizację projektu (wystąpienie określonego 
zdarzenia zależy od wielu czynników, dlatego powinno się uwzględnić zespół 
czynników środowiskowych, programowych i sytuacyjnych);

2. jakościowa analiza ryzyka  – priorytyzacja czynników ryzyka polegająca na 
ich ocenie, a także odniesieniu prawdopodobieństwa wystąpienia czynników 
ryzyka do ich skutków;

3. ilościowa analiza ryzyka  – analiza wpływu zidentyfikowanych czynników 
ryzyka na ogólne cele projektu;

4. sterowanie ryzykiem  – opracowanie dopuszczalnych rozwiązań oraz działań, 
które mają na celu maksymalizację szans i minimalizację zagrożeń projektu;

5. kontrola ryzyka  – wdrożenie planów reakcji na ryzyko, monitorowania zi-
dentyfikowanego ryzyka oraz rozpoznawania nowego ryzyka.

W literaturze przedmiotu wymienianych i opisywanych jest wiele różnych me-
tod, z których mogą korzystać zespoły projektowe w procesie zarządzania ryzykiem. 
Metody różnią się pod względem łatwości wykorzystania, wymagań co do infrastruk-
tury i narzędzi, użyteczności i dokładności otrzymanych danych, a także stopnia nie-
pewności otrzymanej oceny. 

3. Wybrane metody identyfikacji i oceny ryzyka

Zarządzanie ryzykiem projektu powinno obejmować zarówno analizę jakościową, 
jak i ilościową. Wówczas możliwe staje się określenie wpływu ryzyka zarówno na 
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koszty, terminy, jak i na specyfikacje techniczne projektu. Taka ocena pozwala na 
wyróżnienie zagrożeń rozpoznawalnych na początku projektu, a także mających 
wpływ na przebieg projektu, które muszą być stale monitorowane. Analiza jest nie-
zwykle trudna, dlatego bardzo ważny jest dobór odpowiednich metod identyfikacji 
i oceny ryzyka. 

W literaturze przedmiotu prezentowane są różne metody oceny i klasyfikacji 
ryzyka projektów. Jedną z najczęściej opisywanych jest metoda PERT (Program 
Evaluation and Review Technique), która służy do oceny postępu prac projek-
towych. Metoda skupia się na ścieżce krytycznej złożonej z czynności, których 
wykonania nie można opóźnić, nie powodując w konsekwencji wydłużenia reali-
zacji projektu. Zastosowanie tej metody pozwala na zidentyfikowanie działań, na 
które należy zwrócić szczególną uwagę, oraz miejsc w harmonogramie, w których 
mogą nastąpić opóźnienia w realizacji projektu. Wykrywanie opóźnień pozwala 
skrócić czas przeznaczony na realizację projektu (Kerzner, 2005). Inną metodą jest 
analiza SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats), która umożliwia 
ocenę potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, a także jego otoczenia (bliższego 
i dalszego). Głównym celem analizy jest określenie aktualnej pozycji badanego 
podmiotu i jego perspektyw, a co za tym idzie  – najlepszej strategii postępowania. 
Pełny obraz, który otrzymuje przedsiębiorstwo, pozwala na dokładne wskazanie 
ryzyk, zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych, przed którymi stoi przed-
siębiorstwo.

Metoda heurystyczna to sposób postępowania, który, systematycznie prowa-
dzony, umożliwia osiągnięcie założonego wyniku lub też rozwiązanie problemu. 
Metoda składa się z czynności umysłowych oraz praktycznych, które powinny być 
odpowiednio dobrane i realizowane w ustalonej kolejności. Zakłada się, że taka me-
toda powinna być sposobem realizacji całego procesu twórczego: od etapu odkry-
cia i sformułowania problemu, przez etap generowania rozwiązań, aż do weryfikacji 
i oceny uzyskanych wyników. Metody heurystyczne różnią się złożonością, a także 
funkcjami, jakie mogą spełniać. Ich znaczna złożoność morfologiczna, wielofunkcyj-
ność oraz różnorodność podejścia do problemu sprawiają, że brak ich uniwersalnej 
i klarownej klasyfikacji (Bieniok i in., 2013).

Metodą najczęściej stosowaną po kontakcie z zagrożeniami, w celu uniknięcia po-
dobnych ryzyk w przyszłości, jest modelowanie ryzyka. Metoda ta polega na stworzeniu 
listy pytań umożliwiających ocenę ryzyka działań projektowych. Pytania powinny 
odnosić się do działalności organizacji i wskazywać zakres ryzyka, jakie organizacja 
jest w stanie ponieść (Altman, 1998: 1724–1725). Modelowanie ryzyka pozwala na 
podjęcie racjonalnej decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu projektu.

Inną metodą jest macierz prawdopodobieństwa, która pozwala sklasyfikować 
zagrożenia oraz szanse według ich rodzajów. Wartości w komórkach macierzy stano-
wią kombinację prawdopodobieństwa (opartą na wartości procentowej) oraz poziomu 
wpływu danego ryzyka na realizację celów projektu. Metoda stosowana jest do oceny 
wagi ryzyka, a także jego klasyfikacji w kontekście czasu oraz zaangażowania zaso-
bów (AXELOS, 2018: 129).
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4. Wyniki badań podmiotów sektora MŚP

Badanie podmiotów sektora MŚP przeprowadzone zostało w ostatnim kwartale 
2019 roku. Objęto nim podmioty, które zrealizowały lub realizują projekty i znaj-
dują się w bazie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 
W badaniu wykorzystano metodę CAWI. Ankietowanym zadano dwadzieścia cztery 
pytania, w tym sześć pytań metryczkowych. Do analizy otrzymanych wyników wy-
korzystano metodę statystyczną i oprogramowanie MS Excel 2016.

Próba badawcza objęła w największym stopniu przedsiębiorstwa sektora MŚP 
(43,2%) oraz instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego (43,2%). 
Pozostałe podmioty, które wzięły udział w badaniu, były dużymi przedsiębiorstwami 
(9,5%) oraz fundacjami (4,1%). Dokładny podział próby badawczej z sektora MŚP 
ilustruje rysunek 1. Przedsiębiorstwa reprezentowały różne branże. Największy 
udział w grupie podmiotów objętych badaniem miały przedsiębiorstwa przemy-
słowe (47%), instytucje oświaty i wychowania (25%), przedsiębiorstwa energetyczne 
(6%) oraz instytucje ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej (6%). Pozostałe branże 
reprezentowały pojedyncze firmy. Wśród podmiotów MŚP dominowały małe zespoły 
projektowe, składające się z trzech lub czterech osób (39%), a także zespoły powyżej 
dziesięciu osób (16%).

Rys. 1. Podział próby badawczej obejmującej podmioty sektora MŚP

Projekty realizowane przez badane podmioty z sektora MŚP w przeważającej 
większości trwały od roku do dwóch lat (71% badanych). Budżety analizowanych 
projektów były bardzo zróżnicowane pod względem wielkości: budżety poniżej 
500 tys. zł stanowiły 19% analizowanych projektów, między 500 tys. zł a 1 mln zł  – 
22% projektów, między 1 mln zł a 2 mln zł  – 19% projektów, między 2 mln zł 
a 5 mln zł  – 25% projektów. Budżety pozostałych projektów przekraczały 5 mln zł. 

28%

41%

31%

Mikroprzedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa
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Środki na realizację projektów w większości pochodziły z dotacji unijnych (91%), 
a pozostałe  – z kredytów lub środków własnych.

Na pytanie o pojęcie ryzyka aż 59% ankietowanych podmiotów z sektora MŚP 
odpowiedziało, że jest to tylko możliwość zaistnienia negatywnych zdarzeń. Jedynie 
41% dostrzega w ryzyku również możliwość pozytywnych zdarzeń, w tym głównie 
przedsiębiorstwa małe (43%) oraz średnie (36%). Mimo że wszyscy ankietowani do-
strzegają w ryzyku możliwość straty, tylko 88% dokonało identyfikacji ryzyka przed 
rozpoczęciem realizacji projektu. Identyfikacja ryzyka odnosiła się zwłaszcza do ry-
zyka dotyczącego zachowania ram czasowych (27%), ryzyka finansowego (26%), 
ryzyka dotyczącego planowanych rozwiązań technicznych i technologicznych (18%) 
oraz ryzyka prawnego (15%). Pojedyncze podmioty wskazywały również na ryzyko 
nieosiągnięcia wskaźników projektu oraz problemy z formalnościami i współpracą 
z instytucjami rządowymi, co może wynikać ze specyfiki projektów finansowanych 
z dotacji unijnych.

Ankietowanym podmiotom z sektora MŚP zadano pytanie o metodę identyfikacji 
ryzyka, którą wykorzystywali w swoich projektach. Najczęściej wymienianą metodą 
był przegląd dokumentacji (37% odpowiedzi), nieco rzadziej podmioty wymieniały 
analizę SWOT oraz metody heurystyczne. Wśród metod heurystycznych najczęściej 
wymieniana była burza mózgów (48%), rzadziej lista kontrolna (22%) oraz analiza 
portfelowa (11%). Pojedyncze osoby wskazywały również na metodę morfologiczną, 
dyskusję 66, technikę kuli śniegowej czy kwiat lotosu. Analiza odpowiedzi według 
wielkości badanych podmiotów pokazuje, że wśród mikro- oraz małych przedsię-
biorstw najczęściej wykorzystywaną metodą identyfikacji ryzyka jest przegląd do-
kumentacji. Natomiast wśród średnich przedsiębiorstw najczęściej wymieniane były 
metody heurystyczne, pośród których zdecydowanie najczęściej wskazywano burzę 
mózgów. Wybór wskazywanych metod identyfikacji ryzyka ankietowani motywo-
wali przede wszystkim ich skutecznością, łatwością w realizacji oraz niskim kosztem 
Procentowy udział odpowiedzi, ogółem oraz według wielkości podmiotów, prezen-
tuje tabela 1.

Tabela 1
Metody identyfikacji ryzyka stosowane przez badane podmioty z sektora MŚP

Metoda 
identyfikacji 

ryzyka

Udzielone odpowiedzi [%]

ogółem mikro-
przedsiębiorstwa

małe 
przedsiębiorstwa

średnie 
przedsiębiorstwa

Analiza SWOT 29 21 27 31

Przegląd 
dokumentacji 37 57 40 31

Specjalistyczne 
oprogramowanie 4 7 0 3
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Metody 
heurystyczne, 
w tym:

29 14 33 34

Burza 
mózgów 48 50 42 52

Lista 
kontrolna 22 14 32 24

Analiza 
portfelowa 11 7 11 19

Inne 19 28 15 5

Badanym podmiotom zadano również pytanie o wykonywanie analizy zidenty-
fikowanego ryzyka. Aż 56% podmiotów wskazało na przeprowadzanie analizy jako-
ściowej oraz ilościowej zidentyfikowanego ryzyka. W grupie tej połowę stanowiły 
średnie przedsiębiorstwa, a mikro- i małe przedsiębiorstw  – po około 25%. Brak 
analizy zidentyfikowanego ryzyka wskazało 29% firm, przy czym największy udział 
pośród nich miały małe przedsiębiorstwa (44%).

Ostatnie pytanie, które zadano ankietowanym, dotyczyło metod monitorowania 
ryzyka w trakcie realizacji projektu. Najczęściej wskazywaną metodą był okresowy 
przegląd ryzyka w projekcie (51% odpowiedzi), rzadziej ankietowani wskazywali 
na zestawienie pomiarów technicznych (29%) oraz audyt reakcji na ryzyko (12%). 
Pojedyncze podmioty podawały również analizę wartości wypracowanej i opisy do-
datkowo planowanej reakcji na ryzyko.

5. Wnioski

Złożoność projektów wpływa zarówno na ryzyko samego przedsięwzięcia, jak i funk-
cjonowanie całego przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w przypadku mikroprzedsiębiorstw, 
dla których zaistnienie negatywnego zdarzenia może oznaczać konieczność zamknię-
cia działalności. Ryzyko rozumiane jako możliwość poniesienia straty dostrzegają 
wszystkie badane podmioty. Jednak drugą stronę ryzyka, jaką jest możliwość po-
zytywnych zdarzeń, zauważają już tylko dwa na pięć badanych podmiotów sektora 
MŚP. Zarządzanie ryzykiem w projekcie z uwzględnieniem obu jego wymiarów jest 
dużo trudniejszym zadaniem, zwłaszcza dla mikro- i małych podmiotów, które często 
nie mają pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Jednak specjaliści zgodnie po-
twierdzają, że właśnie takie podejście do ryzyka jest najwłaściwsze. Przydatne w tym 
zakresie mogą być różne działania wspierające zarządzanie ryzykiem przez podmioty 
sektora MŚP, takie jak: doradztwo, konsultacje, warsztaty czy seminaria. 

Pierwszy etap procesu zarządzania ryzykiem projektowym, jakim jest identyfi-
kacja ryzyka, jest niezwykle ważny dla sukcesu projektu. Wyniki badań omówione 

Tabela 1 cd.
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w niniejszym rozdziale pokazały, że większość podmiotów sektora MŚP dokonuje 
identyfikacji ryzyka. Wśród najważniejszych rodzajów ryzyka, które należy identy-
fikować przed realizacją projektu, podmioty wskazują na: ryzyko dotyczące zacho-
wania ram czasowych, ryzyko finansowe, ryzyko dotyczące planowanych rozwiązań 
technicznych i technologicznych oraz ryzyko prawne. W literaturze przedmiotu pre-
zentowane są różne metody identyfikacji ryzyka, co daje wybór kierownikom pro-
jektów. Niestety nie wszystkie metody są ogólnie dostępne, zwłaszcza w przypadku 
przedsiębiorstw sektora MŚP, które wielokrotnie nie dysponują odpowiednio dużymi 
zasobami ludzkimi oraz kapitałowymi. Niektóre metody wymagają specjalistycznej 
wiedzy, a także określonej infrastruktury lub wyposażenia, co ogranicza liczbę pod-
miotów, które mogą z nich skorzystać. Dlatego podmioty sektora MŚP najczęściej 
korzystają z metod łatwych, skutecznych i tanich, takich jak: przegląd dokumentacji, 
analiza SWOT, burza mózgów czy listy kontrolne. 

Wyniki badań pokazały również, że ponad połowa podmiotów przeprowadza 
analizę zidentyfikowanego ryzyka oraz monitoruje ryzyko w trakcie realizacji pro-
jektu. Na uwagę zasługuje znaczący udział w tej grupie (około 50%) średnich przed-
siębiorstw. Istotne ograniczenie zaprezentowanych w tym rozdziale analiz wynika 
z zawężenia grupy badawczej tylko do podmiotów sektora MŚP z województwa za-
chodniopomorskiego. Stanowią one jednak wstęp do przeprowadzenia dalszych badań 
mających na celu analizę tematyki zarządzania ryzykiem w projektach, wśród pod-
miotów sektora MŚP działających na obszarze całego kraju.
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RISK MANAGEMENT IN PROJECTS IMPLEMENTED BY SME

Summary: Risk accompanies every entrepreneur and every decision made while running 
a business. Due to their uniqueness projects are associated with a higher level of risk, com-
pared to other areas of the company’s activity. The aim of the chapter is to present the method 
of managing risk in projects by entities from the SME sector. The chapter uses the analysis of 
the literature on the subject as well as the analysis of the results of the survey research. The 
main results of the analysis are: showing the way of understanding risk by the entities of the 
SME sector; indication of the stages of risk management carried out by the audited entities; 
indication of methods and techniques used by the respondents. The conclusions obtained have 
practical importance as they enable the analysis of the method of risk management in projects, 
which has a significant impact on their success. The undertaken topic allows to signal shortages 
in the field of risk management in projects implemented by micro, small and medium-sized 
enterprises.

Keywords: risk, management, project, method, identification, analysis


