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Strategicznego

Streszczenie: Podejmowanie decyzji menedżerskich zawsze wiąże się z niepewnością i ry-
zykiem. Choć awersja do ryzyka jest cechą indywidualną menedżera, może jednak zaważyć 
nie tylko na wynikach finansowych firmy, lecz nawet zagrozić jej upadłością. Celem badań 
zaprezentowanych w niniejszym rozdziale była analiza postaw i skłonności do podejmowania 
ryzyka wśród kadry zarządzającej w przemyśle. Badania przeprowadzono na podstawie ankiet, 
które objęły wyższy personel zarządzający w firmach prywatnych i jednej państwowej, a także 
właścicieli firm prywatnych. Ankiety rozprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Były anonimowe i obejmowały pytania zamknięte. Wstępne badania wykazały, że sytuacje 
kryzysowe powodują w przedsiębiorstwach wzrost znaczenia zarządzania ryzykiem oraz  – 
generalnie  – skłonność zarządzających do podejmowania ryzyka biznesowego niezależnie od 
sytuacji rynkowej.

Słowa kluczowe: ryzyko, działalność gospodarcza, projekty, zarządzanie

1. Wprowadzenie

Każdemu przedsięwzięciu towarzyszy ryzyko, którego skutki mogą okazać się kata-
strofalne lub przeciwnie – bardzo pozytywne. Jakie przyczyny powodują, że w tych 
samych okolicznościach zewnętrznych pewne projekty w działalności gospodarczej 
rozwijają się, a inne ulegają destrukcji. Ryzyko prowadzenia projektu wzrasta lub 
maleje na skutek wielu przyczyn wewnętrznych, wśród których duże znaczenie ma 
czynnik ludzki i podejmowane przez osoby zarządzające firmami decyzje. W dzia-
łalności gospodarczej trudne do zmierzenia i oceny jest ryzyko zewnętrzne. Skutki 
podejmowania ryzyka w danych okolicznościach zewnętrznych mogą być dla firmy 
zarówno negatywne, jak i pozytywne.

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału).
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Celem niniejszego opracowania jest zbadanie postaw i skłonności menedżerów 
do podejmowania ryzyka związanego z realizacją projektów w przemyśle. Do reali-
zacji celu wybrano metodę ankietowania. Przeprowadzono je wśród pracowników od-
powiadających za realizację projektów w przedsiębiorstw z różnych branż, takich jak: 
branża aluminiowa, metalowa, budowlana, paliwowa, fryzjerska, węglowa, fitness, 
prawna, medyczna, pożarnicza, elektryczna, kosmetyczna oraz winiarska.

2.  Ryzyko w działalności gospodarczej

2.1.  Czym jest ryzyko?

Zdefiniowanie ryzyka jest zadaniem dość trudnym. Jest ono określane na podstawie 
różnych nauk i teorii, między innymi w ekonomii, naukach behawioralnych, naukach 
prawnych, psychologii, statystyce, ubezpieczeniach, teorii prawdopodobieństwa i in-
nych. Słowo ‘ryzyko’ pochodzi od starowłoskiego risicare, które oznacza ‘odważyć 
się’. Zatem z semantyki wynika, że ryzyko jest raczej wyborem, a nie przeznaczeniem.

Według ogólnej definicji zawartej w Słowniku języka polskiego PWN ryzyko jest 
to prawdopodobieństwo wystąpienia niepowodzenia na skutek podjęcia przedsięwzię-
cia, którego wynik jest nieznany, niepewny czy problematyczny (SJP PWN, 1995).

Ryzyko towarzyszące działalności gospodarczej należy postrzegać w sposób 
dwojaki. Z jednej strony jako możliwość nieosiągnięcia zakładanego efektu (ryzyko 
postrzegane negatywnie jako zagrożenie), z drugiej natomiast jako szansę na uzy-
skanie założonej korzyści (ryzyko postrzegane neutralnie, czyli jako zagrożenie lub 
szansa) (Kokot-Stępień, 2015).

Ryzyko podejmowane w działalności gospodarczej związane jest z czynnikami 
wewnętrznymi przedsiębiorstwa, czynnikami zewnętrznymi, czynnikiem ludzkim oraz 
warunkami gospodarki światowej (Schumpeter, 1955). Wraz z rozwojem wielu teorii 
dotyczących ryzyka rozpoczęto szczegółowo analizować powiązania między ryzykiem 
i niepewnością (Rudzińska i in., 2011). Knight określił ryzyko mianem „mierzalnej 
niepewności”, podkreślając zarazem, że niepewność sensu stricto jest niemierzalna 
(Knight, 1921: 20; Klimczak, 2008) Dopiero z chwilą zaistnienia możliwości pomiaru 
niepewność staje się ryzykiem. Według Knighta (1921) ryzyko dotyczy zdarzeń, które 
można zmierzyć i wyrazić ilościowo, natomiast w przypadku niepewności taka możli-
wość nie istnieje. Ryzyko jest więc niepewnością wymierną, niepewność zaś jest niewy-
mierna. Niepewność dotyczy zdarzeń (zjawisk) o charakterze jakościowym. O. Lange 
w Optymalnych decyzjach (1964) stwierdził, że termin „niepewność” odnoszony jest 
do przypadków, których badania nie można przeprowadzić z zastosowaniem rachunku 
prawdopodobieństwa. Natomiast ryzyko dotyczy przypadków, gdy możliwe jest sto-
sowanie rachunku prawdopodobieństwa (za: Kowalik, 1987). 

W swojej działalności przedsiębiorstwa ciągle napotykają sytuacje, w któ-
rych muszą podejmować decyzje pod presją niepewności i ryzyka (Piśniak, 2015). 
W chwili podejmowania decyzji zwykle nie dysponuje się kompletnym zbiorem infor-
macji, jedynie pewnymi danymi pozyskanymi z wcześniejszych doświadczeń, analizy 
sytuacji czy z odniesienia do sytuacji podobnych. Ponieważ w efekcie podejmowania 
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działań ryzykownych możliwe jest osiągnięcie zysku, ryzyko zaliczane jest do wa-
runków postępu gospodarczego  – z uwagi na to, że przyczynia się do rozwoju przed-
siębiorczości, skłania do doskonalenia wiedzy, podejmowania działań nowatorskich 
i efektywnych, postrzegane jest jako zjawisko pozytywne. Natomiast podejmowanie 
działań w warunkach niepewności jest utrudnione, stąd przypisuje się jej charakter 
negatywny lub obojętny (Bochenek, 2012).

2.2.  Zarządzanie ryzykiem projektów

Ryzyko może być związane zarówno z realizacją projektów, jak i ich wdrożeniem. 
W szczególności zwiększone ryzyko dotyczy projektów innowacyjnych, w których 
występuje większa niepewność osiągnięcia celu. Identyfikacja ryzyka zwykle jest 
pierwszym krokiem w procesie zarządzania ryzykiem i odbywa się na różne sposoby, 
w zależności od organizacji i grupy projektowej. Identyfikacja zagrożeń opiera się 
głównie na zdobytych doświadczeniach i przeprowadzonych badaniach wcześniej 
zrealizowanych projektów. To jest etap wstępny, polegający na połączeniu narzędzi 
badawczych i techniki, które mogą być użyte do identyfikacji zagrożeń w każdym 
projekcie (Srinivas, 2019).

Ryzyko jest wprost proporcjonalne do złożoności projektu. Im większy i bardziej 
skomplikowany projekt, tym więcej zasobów potrzeba do jego ukończenia. Oprócz 
wszystkich zagrożeń możliwych do zidentyfikowania mogą pojawić się inne, których 
identyfikacja na etapie podjęcia ryzyka nie jest możliwa. Przyjęcie dobrych praktyk 
zarządzania projektami, takich jak właściwe planowanie i wdrażanie czy gotowość 
interesariuszy do dzielenia się ryzykiem w projekcie, jest niezbędnym warunkiem 
powodzenia projektu i uniknięcia ryzyka.

Przykładem systemowego zarządzania ryzykiem jest zarządzanie ryzykiem 
w przedsiębiorstwie (Enterprise Risk Management, ERM). Istotą zarządzania ry-
zykiem w przedsiębiorstwie jest proces planowania, organizowania, przewodzenia 
i kontroli działalności organizacji w celu pomniejszenia efektu wpływu ryzyka na 
wyniki organizacji (Wróblewski, 2011). 

Zarządzanie niepewnością (Uncertainty Management, UM) polega na zastoso-
waniu metod i technik w celu zmniejszenia strat przedsiębiorstwa w warunkach braku 
informacji potrzebnych do podejmowania decyzji, braku możliwości przewidywania 
skutków podejmowanych decyzji i wreszcie  – niemożności oszacowania skutków 
zdarzeń zachodzących w otoczeniu.

Odtworzenie działania po katastrofie (Disaster Recovery, DR) jest to koncepcja 
zarządzania obejmująca polityki oraz procedury i związane z nimi procesy mające na 
celu zapewnienie przetrwania organizacji po wystąpieniu katastrofy naturalnej (np. 
trzęsienia ziemi) lub awarii technicznej (np. pożaru, awarii sieci energetycznej lub 
telefonicznej), w następstwie których zniszczeniu ulega całość lub istotna część zaso-
bów o znaczeniu krytycznym dla jej podstawowej działalności biznesowej.

Analiza wpływu na działalność (Business Impact Analysis, BIA) jest przeglą-
dem tego, co trzeba zrobić, aby nie zrujnować posiadanej reputacji i nie ponieść strat 
finansowych.
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Celem zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw (Supply Chain Risk Management, 
SCRM) jest identyfikacja potencjalnych zakłóceń w nieprzerwanej produkcji i tym 
samym ujawnienie ryzyka handlowego.

Pojawienie się międzynarodowego standardu zarządzania ryzykiem ISO 31000 
było efektem ewolucyjnego procesu poszukiwania najlepszych rozwiązań dotyczą-
cych ograniczania niepewności i redukcji ryzyka w działalności przedsiębiorstw. 
Standard zarządzania ryzykiem ISO 31000 obejmuje pięć elementów procesu kon-
troli wewnętrznej: monitoring, informację i komunikację, kontrolę działalności, ocenę 
ryzyka i kontrolę środowiska w kontekście operacji, sprawozdawczości finansowej 
i zgodności z obowiązującymi normami prawnymi.

Do standardowych metod zarządzania projektami, w tym ryzykiem, należy mię-
dzy innymi metoda Prince 2, opracowana w 1996 roku (Nogalski i Śniadecki, 2001).

Standard ISO 31000:2009 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne został 
opublikowany przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (International 
Organization for Standarization) w dniu 13.11.2009 roku. Norma ta dotyczy zasad 
wdrażania i utrzymywania procesu zarządzania ryzykiem w każdej organizacji.

Proces zarządzania ryzykiem można zdefiniować jako systematyczne stosowanie 
polityk zarządzania, postępowań i praktyk w zakresie komunikacji i konsultacji, iden-
tyfikowanie, analizę, ocenianie, monitoring i przegląd ryzyka.

2.3. Czynnik ludzki w zarządzaniu ryzykiem

Ryzykiem powinien zarządzać wykwalifikowany menedżer. Praca menedżerów spro-
wadza się do: podejmowania decyzji, kierowania zespołami ludzkimi, stałego doskona-
lenia i dopasowywania organizacji do zmian zachodzących w otoczeniu (Staniec, 2013). 

Staniec przedstawia także zróżnicowanie zakresu odpowiedzialności menedżera, 
w zależności od jego pozycji w firmie. Wyróżnia menedżerów niższego szczebla, śred-
niego szczebla oraz menedżerów naczelnego kierownictwa. Menedżerowie naczelnego 
kierownictwa ponoszą odpowiedzialność za ogólne zarządzanie i organizację pracy, 
ustalają politykę i strategię organizacji i są najbardziej narażeni na decyzje ryzykowne. 
Badania wskazują, że ryzykowne zachowania menedżerów wynikają przede wszystkim 
z chęci uniknięcia jakiejkolwiek straty (Staniec i Martin, 2009; Staniec, 2011).

Na ogół rozróżnia się trzy postawy decydentów wobec ryzyka (Sołtysiak, 2014): 
ostrożną, neutralną i odważną. Menedżer, w zależności od skłonności do ryzyka, może 
ryzyko redukować przy użyciu odpowiednich metod i środków, może też go unikać 
lub w pełni akceptować. Dlatego też wyodrębnia się zazwyczaj cztery główne typy 
zachowań wobec ryzyka (Zachorowska, 2006): 

1) wyeliminowanie lub unikanie ryzyka przez rezygnację z działalności nim 
obarczonej, 

2) zapobieganie ryzyku przez podnoszenie kwalifikacji uczestników danego 
procesu, 

3) zmniejszanie ryzyka przez wprowadzanie dodatkowych, uściślających proce-
dur minimalizujących mogące powstać straty, 

4) przenoszenie na zewnątrz finansowych i prawnych skutków ryzyka. 
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Tendencja do podjęcia ryzykownego działania, które może przynieść sukces, jest 
wynikiem dwóch składowych: tendencji do osiągania sukcesu i tendencji do unikania 
porażek (Macko i Tyszka, 2005). Menedżerowie pełnią kluczową funkcję w procesie 
zarządzania ryzykiem. Posiadając te same informacje, w zależności od charakteru 
i postawy wobec ryzyka, mogą w różny sposób podejść do problemu zarządzania 
ryzykiem. Będzie to w dużej mierze uzależnione od ich wiedzy i indywidualnych 
preferencji w podejmowaniu ryzyka. 

Rola, którą w organizacji odgrywa menedżer, zależy od jego cech osobowościo-
wych, posiadanych uprawnień i umiejętności, stylu kierowania i statusu społecznego. 
Zarządzanie ryzykiem zależy od predyspozycji menadżera, a konkretnie  – na co 
zwraca uwagę Antoszkiewicz (2007)  – od wiedzy ogólnej i szczegółowej, erudycji, 
oczytania, horyzontów oceny problemów, doświadczenia, umiejętności przekłada-
nia rozwiązań teoretycznych na praktyczne, aktywnej postawy i szczęścia. Rozwój 
organizacji zależy od wiedzy, doświadczenia i predyspozycji menedżera. Menedżer 
powinien mieć umiejętność identyfikacji ryzyka i podejmowania decyzji.

W badaniach firmy konsultingowej AON Polska Zarządzanie ryzykiem i ubez-
pieczeniami w firmach w Polsce przedstawiono rejestr ryzyk obejmujących 47 zagad-
nień pogrupowanych w siedmiu głównych obszarach (Kokot-Stępień, 2015). Z badań 
wynika, że największe zagrożenie dla działalności przedsiębiorstw sektora MSP sta-
nowią czynniki zewnętrzne oraz finansowe. Kategorią o największym znaczeniu dla 
respondentów biorących udział w badaniu były czynniki pochodzące z otoczenia, na 
które przedsiębiorstwo, szczególnie z sektora MSP, nie ma właściwie żadnego wpływu. 
Związane są one między innymi z warunkami rynkowymi, konkurencją, popytem na 
rynku czy zmianami przepisów prawnych. Kategorię o nieco mniejszym znaczeniu, 
ale również ważną dla prowadzonej działalności, stanowiły czynniki finansowe, wpły-
wające przede wszystkim na płynność przedsiębiorstwa, która w sposób bezpośredni 
oddziałuje na jego kondycję finansową. Respondenci za najmniej istotne uznali ryzyko 
związane z awarią sprzętu komputerowego oraz potencjalną możliwością utraty danych.

Od dawna naukowcy poszukują odpowiedzi na pytanie: „Jakie czynniki skła-
niają ludzi do podejmowania ryzyka, zarówno w sferze życia prywatnego, jak i za-
wodowego?”. Wyróżnili kilka przyczyn zachowań ryzykownych. Niektóre zależne 
są od psychiki i wcześniejszych przeżyć, inne od środowiska, a jeszcze inne od pre-
dyspozycji genetycznych. Udowodniono, że skłonność do podejmowania ryzyka jest 
cechą o najwyższym współczynniku dziedziczenia wśród cech temperamentu zde-
terminowanego genetycznie. Cecha ta ujawnia się już w pierwszym roku życia czło-
wieka. Temperament stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości. Tak 
rozumiany wpływa na każdą sferę ludzkiego życia. Podczas doświadczania zdarzeń 
ryzykownych w mózgu wytwarzana jest adrenalina, inaczej nazywana epinefryną. 
Adrenalina wzmacnia doznania. Badania pokazują, że „miłośnicy adrenaliny” to za-
zwyczaj świetnie zorganizowani pracownicy, którzy znacznie lepiej niż inni radzą 
sobie z pracą pod presją, w sytuacjach stresowych. Co więcej, nie podejmują pochop-
nych decyzji i potrafią zachować zimną krew w trudnej sytuacji, nawet tej podbram-
kowej. Stabilność emocjonalna okazuje się kluczem do sukcesu w wykonywanych 
przez nich zawodach  – przy pracy w sektorze finansowym, biurach i korporacjach, 

about:blank
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na stanowiskach kierowniczych, wymagających szybkiej i trafnej oceny sytuacji. 
Menedżerowie z taką skłonnością często decydują się na najbardziej ryzykowny wa-
riant o największej możliwej do uzyskania korzyści, ponosząc niejednokrotnie więk-
sze koszty takiego wyboru. W biznesie spotykamy również takich zarządzających, 
którzy względem ryzyka przejawiają neutralność, a jeśli już decyzję związaną z ryzy-
kiem podejmą, jego skala nie jest znacząca (Sikora, 2021).

3. Metodologia i wyniki badań własnych

Do zrealizowania postawionego celu skonstruowano dwie ankiety. Odpowiedzi na 
pytania w nich zawarte miały pomóc w określeniu wpływu czynnika ludzkiego na po-
dejmowanie krytycznych decyzji związanych z ryzykiem w projektach realizowanych 
w badanych przedsiębiorstwach. Ankieta nr 1 dotyczyła podejścia do postrzegania ry-
zyka i jego oceny, a ankieta nr 2  – oceny obecnego stanu gospodarki i podejmowania 
ryzyka gospodarczego.

Ankiety zostały rozprowadzone wśród 26 menedżerów zarządzających dużymi, 
średnimi i małymi firmami prywatnymi i jedną firmą państwową. Są oni właścicielami 
i menedżerami wyższego szczebla zarządzania. Ankiety rozprowadzono za pośred-
nictwem poczty elektronicznej. Były one anonimowe, jednotematyczne, incydentalne 
i obejmowały pytania zamknięte o jednoznacznej odpowiedzi.

Wśród respondentów 84% stanowili mężczyźni, a 16%  – kobiety (rys. 1). 

84,0%

16,0%

Mężczyzna Kobieta

Rys. 1. Płeć respondentów

Na wykresie (rys. 2) zestawiono status ankietowanych określający rolę respon-
denta w organizacji. I tak: 57,7% respondentów to właściciele firm, a 42,3% to na-
jemni menedżerowie szczebla wyższego (prezesi, dyrektorzy). 

Rysunek 3 obrazuje zróżnicowanie wielkości przedsiębiorstw, w którym pracują 
respondenci. Przedsiębiorstwa duże stanowiły 38,5%, przedsiębiorstwa średnie 19,2%, 
a przedsiębiorstwa małe 23,1%. Pozostałe 19,2% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa.
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Rys. 2. Rola respondentów w organizacji

Rys. 3. Wielkość przedsiębiorstwa, w którym pracują respondenci

Ostatnią rozpatrywaną cechą zarządzanych przez respondentów przedsiębiorstw 
była gałąź gospodarki, którą reprezentują (rys. 4). 50,0% firm respondentów świadczy 
usługi, 42,3% zajmuje się produkcją, pozostałe 7,7% handlem.

Rys. 4. Gałąź gospodarki przedsiębiorstw, w którym pracują respondenci

57,7%

42,3%

Właściciel

Zarządzający (prezes, dyrektor)

19,2%

23,1%

19,2%

38,5%

Mikro Małe Średnie Duże

57,7%

42,3%

Właściciel

Zarządzający (prezes, dyrektor)

19,2%

23,1%

19,2%

38,5%

Mikro Małe Średnie Duże

50,0%

7,7%

42,3%

Usługi Handel Produkcja

57,7%

42,3%

Właściciel

Zarządzający (prezes, dyrektor)

19,2%

23,1%

19,2%

38,5%

Mikro Małe Średnie Duże
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Wyniki uzyskane na podstawie ankiety nr 1 zilustrowano na rysunku 5. Ankieta 
miała na celu ocenę skłonności ankietowanych do podejmowania ryzyka. Z przedsta-
wionych danych wynika, że ankietowane osoby uważają siebie za osoby raczej nie-
chętnie podejmujące ryzyko. Świadczą o tym odpowiedzi na pytania o gry hazardowe, 
podejmowanie decyzji oraz podejmowanie niebezpiecznych działań. Jednocześnie 
około połowa badanych uważa, że aby osiągnąć sukces w biznesie, trzeba podejmo-
wać ryzyko. Około 95% stwierdziło, że podejmowanie rozsądnego ryzyka jest jedną 
z umiejętności menedżera. Natomiast niewiele ankietowanych osób podjęłoby ryzyko 
w życiu prywatnym (dla czystej przyjemności) czy w miejscu pracy.

Rys. 5. Ocena skłonności ankietowanych do podejmowania ryzyka



Ryzyko projektów w działalności gospodarczej 27

Wyniki ankiety nr 2 (rys. 6) wskazują, że pomimo obecnej sytuacji rynkowej 
zarządzający firmami uważają, że należy aktywnie szukać nowych możliwości i pro-
jektów podnoszących innowacyjność przedsiębiorstwa (100% odpowiedzi „Tak”). 
Pozostałe odpowiedzi na pytania ankietowe również świadczą o przeważającej ten-
dencji do podejmowania ryzyka  – osoby ankietowane wyraźnie wybierały opcje pod-
jęcia ryzyka. Natomiast 40% respondentów przyjmuje postawę zachowawczą i stwier-
dza, że należy utrzymywać obecny stan przedsiębiorstwa. 

Rys. 6. Ocena obecnego stanu gospodarki i podejmowania ryzyka gospodarczego

Na pytanie, czy należy dokładnie analizować sytuację przed podjęciem decyzji, 
około 85% respondentów odpowiedziało „Tak”. Dowodzi to rozsądnego podejścia 
do rozstrzygania sytuacji kryzysowych, stanowiącego pożądaną cechę menedżerów. 
W przypadku pytania, czy należy wstrzymać się od inwestycji w sytuacji niepewnych 
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warunków zewnętrznych, odnotowano tylko około 23% pozytywnych odpowiedzi. 
Pytanie to stanowi następstwo pytania nr 2. 

W szczególności trend do podejmowania ryzyka potwierdzają odpowiedzi na py-
tanie, czy ryzyko zewnętrzne jest najistotniejsze dla działalności gospodarczej. Nieco 
ponad 30% respondentów odpowiedziało „Tak”. Ta odpowiedź jest spójna z postawą 
dotyczącą utrzymywania obecnego stanu przedsiębiorstwa aż do ustabilizowania się 
sytuacji rynkowej. Ankietowani menedżerowie w 60% (rys. 6) uważają, że niezależ-
nie od sytuacji podejmą ryzyko związane z wdrażaniem nowego produktu. 

Dodatkowo zestawiono odpowiedzi na pytania ze statusem respondenta w orga-
nizacji. I tak, o ile skłonności ankietowanych menadżerów i właścicieli do podejmo-
wania ryzyka są ogólnie zbieżne (rys. 7), to w niektórych aspektach oceny sytuacji 
rynkowej otrzymano bardzo zróżnicowane odpowiedzi (rys. 8).

Rys. 7. Ocena skłonności ankietowanych do podejmowania ryzyka  
w zależności od statusu respondenta
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Wyniki porównania oceny obecnej sytuacji rynkowej pomiędzy zarządzającymi 
a właścicielami (rys. 8) świadczą o większej ostrożności właścicieli przedsiębiorstw 
w aspekcie postrzegania ryzyka, ale także o skłonności do ryzyka w warunkach nie-
pewności rynkowej (odpowiedzi na pytania 1, 3, 4 i 6). Są oni więc bardziej skłonni 
do podejmowania ostrożnych działań i niewydawania pieniędzy na inwestycje. 

Rys. 8. Ocena obecnego stanu gospodarki i podejmowania ryzyka gospodarczego 
w zależności od statusu respondenta

Przeprowadzone badania sugerują, że menedżerowie są skłonni do podejmo-
wania wyważonego ryzyka. Wskazuje to na pewną szczególną cechę ludzi na sta-
nowiskach zarządzających, a mianowicie otwarcie na nowe doświadczenia pomimo 
niepewności związanej ze skutkami podejmowanych decyzji.

Uzyskane wyniki badań dają ogólny obraz aspektów ryzyka podejmowanego 
przez menedżerów bądź właścicieli przedsiębiorstw, w których przeprowadzono an-
kiety, i wskazują autorom kierunek dalszych badań.
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4.  Wnioski

Rezultaty przeprowadzonych badań w pełni potwierdzają indywidualne podejście me-
nedżerów do ryzyka i podejmowanie decyzji w zależności od indywidualnych cech 
charakterologicznych, a w szczególności od skłonności do podejmowania ryzyka 
przez każdego z nich. 

Pytania zadane w ankiecie nr 1 wskazują, że zdecydowana większość ankie-
towanych jest skłonna podejmować ryzyko w ramach wykonywanego zawodu, ale 
niewielu z nich podjęłoby takie zachowania w życiu prywatnym.

Ciekawy wynik uzyskano w przypadku odpowiedzi na pytania zadane w ankie-
cie nr 2, dotyczące aktywnego poszukiwania nowych możliwości i projektów w celu 
poprawy innowacyjności przedsiębiorstwa. Na to pytanie wszyscy ankietowani od-
powiedzieli „Tak”. Oznacza to, że menedżerowie niezależnie od sytuacji, posiadanej 
wiedzy i skłonności do podejmowania ryzyka upatrują w postępie technologicznym 
niepodważalną wartość, która we współczesnej gospodarce jest wyznacznikiem ist-
nienia i rozwoju przedsiębiorstwa. Mimo takiego podejścia aż 40% respondentów 
było jednak przeciwko ryzyku związanym z wdrażaniem nowego produktu niezależ-
nie od zewnętrznych warunków. 

Można zatem przypuszczać, że pomimo otwarcia menedżerów na nowe innowa-
cyjne projekty wdrożenie nowych produktów jest dla nich odrębnym zagadnieniem. 
Jest to prawdopodobnie związane ze spodziewanymi wysokimi kosztami wdrożenia 
i niepewnością dotyczącą zbytu nowego wyrobu. Tendencja do podejmowania ry-
zyka może także zależeć od takich czynników, jak kondycja firmy, zasoby finansowe, 
niechęć do destabilizacji, obawa przed brakiem zainteresowania nowym produktem, 
a także od wielkości firmy.

Podsumowując wyniki przedstawionych badań, można stwierdzić, że:
 – ankietowani menedżerowie są skłonni do podejmowania ryzyka biznesowego,
 – wszyscy ankietowani uważają, że należy poszukiwać innowacyjnych projektów,
 – wdrożenie innowacji popiera 60% ankietowanych;
 – większość badanych uważa, że ryzyko zewnętrzne nie jest najistotniejsze dla 

realizowanej działalności gospodarczej.

Tak więc wydaje się, że poglądy menedżerów w polskim przemyśle są postępowe 
i świadczą o dążeniu do rozwoju oraz chęci podejmowania ryzyka biznesowego. 

Zatem uzyskane wyniki potwierdzają, obecną w cytowanej literaturze, tezę 
o fundamentalnej roli czynnika ludzkiego w podejmowaniu decyzji w firmie  – w tym 
zwłaszcza takich decyzji, które dotyczą wprowadzania zmian i innowacji.
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RISK OF PROJECTS IN BUSINESS ACTIVITY.  
STUDYING THE ATTITUDES OF MANAGERS

Summary: Taking managerial decisions is always associated with uncertainty and risk. Al-
though risk aversion is an individual feature of a manager, it may not only affect the financial 
results of the company, but even threaten its bankruptcy. The aim of the research presented in 
this chapter was to analyze the attitudes and propensity to take risks among industry manage-
ment. The research was conducted on the basis of surveys that included higher management 
personnel in private and one state-owned companies, as well as private company owners. The 
questionnaires were distributed via e-mail. They were anonymous and included closed-ended 
questions. Preliminary studies have shown that crisis situations increase the importance of risk 
management in enterprises and  – in general  – the tendency of managers to take business risk 
regardless of the market situation.

Keywords: risk, economic activity, projects, technological projects


