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ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA  
W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM ORGANIZACJI

Streszczenie: W artykule opisano rozbudowaną listę czynników ryzyka oraz przedstawiono 
propozycję ich analizy. Czynniki ryzyka podzielono na trzy grupy: czynniki wewnętrzne, 
czynniki otoczenia transakcyjnego oraz czynniki otoczenia kontekstowego. W każdej z tych 
grup podano typowe określenia, które były używane do opisu czynników ryzyka w prospek-
tach emisyjnych 319 spółek giełdowych. W drugiej części artykułu przedstawiono koncepcję 
analizy strukturalnej czynników ryzyka. Zastosowanie analizy strukturalnej umożliwia przy-
porządkowanie czynników ryzyka do pewnych klas, dzięki czemu łatwiej jest projektować 
system zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtować mechanizmy kontroli wewnętrznej  
w organizacji.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, klasyfikacja czynników ryzyka, analiza czynników 
ryzyka, analiza strukturalna.

DOI: 10.15611/pn.2014.366.06

1. Wstęp

Analiza czynników ryzyka stanowi istotny element zarządzania rozwojem każdej 
organizacji1. Jest ona wykorzystywana nie tylko w planowaniu strategicznym, lecz 
stanowi także podstawę projektowania sytemu kontroli wewnętrznej, w tym syste-
mów bezpieczeństwa operacyjnego i systemów wczesnego ostrzegania. Czynniki 
ryzyka rozumiemy szeroko – jako czynniki wpływu lub tematy strategiczne determi-
nujące efektywność decyzji strategicznych2. Są to istniejące lub mogące zaistnieć 
zdarzenia w otoczeniu dalszym (kontekstowym) i bliższym (transakcyjnym), które 
mają zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa 

1 Niniejszy tekst przygotowano w ramach projektu badawczego. Projekt został sfinansowany  
ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/
HS4/03585.

2 Określenie „czynniki wpływu” (Einflußfaktoren) jest często stosowane w literaturze niemiecko-
języcznej z dziedziny planowania strategicznego [Gausemeir, Siebe, Schlake 1996, s. 173-198]. Z kolei 
pojęcie tematu strategicznego (strategic issue) zostało wprowadzone przez I. Ansoffa.



Analiza czynników ryzyka w zarządzaniu rozwojem organizacji 69

(szanse i zagrożenia). Czynniki ryzyka opisują ponadto te własności zasobów i pro-
cesów, które mogą stanowić mocne lub słabe strony organizacji. 

Analiza czynników ryzyka w zarządzaniu rozwojem organizacji jest zagadnie-
niem fundamentalnym i w naukach o zarządzaniu zajmuje ważne miejsce. Potrzeba 
ciągłego doskonalenia metodyki analizy czynników ryzyka wynika z przeobrażeń 
społeczno-gospodarczych. Rosnąca dynamika i złożoność otoczenia współczesnych 
organizacji oznacza, że rośnie nie tylko liczba czynników ryzyka, lecz także liczba 
powiązań między nimi. Rozbudowane i zaktualizowane klasyfikacje czynników ry-
zyka wraz z odpowiednimi narzędziami analizy pozwalają skuteczniej przewidywać 
zmiany i efektywniej projektować mechanizmy adaptacji do zmian.

Celem artykułu jest przedstawienie rozwiniętej klasyfikacji czynników ryzyka 
oraz charakterystyka pewnej koncepcji analizy tych czynników. Klasyfikację opra-
cowano na podstawie badania prospektów emisyjnych 319 spółek giełdowych. Wy-
mienione w artykule czynniki ryzyka są wyłącznie określeniami stosowanymi  
w praktyce, a ich wartość użytkowa polega na tym, że mogą stanowić narzędzie 
identyfikacji ryzyka w dowolnej organizacji. Zakładamy, że rozpoznane czynniki 
ryzyka nie powinny być oceniane oddzielnie, niezależnie od pozostałych czynników. 
Omówiona w artykule koncepcja analizy uwzględnia wzajemne powiązania między 
zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka.

2. Klasyfikacja czynników ryzyka

Czynniki ryzyka opisują źródła niepewności dotyczące funkcjonowania danego sys-
temu. Generalnie ryzyko jest związane z narażeniem systemu na konsekwencje wy-
nikające z niepewności. Konsekwencje te są najczęściej rozumiane jako zagrożenia. 
Zagrożenie: „jest specyficznym czynnikiem, który w określonych okolicznościach 
mógłby być przyczyną uszkodzenia elementu systemu” [Lewandowski 2000, s. 65]; 
„jest zdarzeniem o niskim stopniu prawdopodobieństwa niosącym ze sobą znaczne 
negatywne konsekwencje” [Damodaran 2009, s. 30]; „to zdarzenie spowodowane 
przyczynami losowymi (naturalnymi) lub nielosowymi (celowymi), które wywiera 
negatywny wpływ na funkcjonowanie danego systemu lub powoduje niekorzystne 
(niebezpieczne) zmiany w jego otoczeniu wewnętrznym lub zewnętrznym” [Ficoń 
2007, s. 76]. Jednak konsekwencje niepewności to nie tylko zagrożenia, lecz również 
szanse. Czynniki ryzyka rozumiemy tutaj szeroko, jako determinanty, które mogą 
mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizacji.

Identyfikacja czynników ryzyka stanowi podstawę podejmowania decyzji strate-
gicznych. W prospektach emisyjnych, czyli dokumentach skierowanych do poten-
cjalnych akcjonariuszy, opis czynników ryzyka jest obligatoryjny. Zgodnie z przepi-
sami dotyczącymi zasad i formy przygotowania prospektu emisyjnego czynniki 
ryzyka „oznaczają listę rodzajów ryzyka charakterystycznych dla sytuacji emitenta 
lub papierów wartościowych, które są istotne przy podejmowaniu decyzji inwesty-
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cyjnych”3. Zamieszczone w prospekcie czynniki ryzyka powinny być wyraźnie  
opisane i umożliwiać rzetelną ocenę obecnej sytuacji spółki oraz perspektyw jej roz-
woju.

Rys. 1. Klasyfikacja czynników ryzyka

Źródło: opracowanie własne.

Poniżej przedstawiamy syntezę badań czynników ryzyka 319 spółek notowa-
nych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed-
miotem analizy były opisy czynników ryzyka zawarte w prospektach emisyjnych 
badanych spółek. Czynniki ryzyka wszystkich badanych spółek zostały podzielone 
na: czynniki otoczenia kontekstowego, czynniki otoczenia transakcyjnego oraz 
czynniki wewnętrzne. W ramach tych trzech grup wyróżniono podgrupy. Pełną kla-
syfikację badanych czynników ryzyka przedstawiono na rys. 1.

Łącznie zidentyfikowano 5923 czynniki ryzyka, spośród których 40% stanowiły 
czynniki wewnętrzne, 24% czynniki otoczenia transakcyjnego i 36% czynniki oto-
czenia kontekstowego. Naturalnie czynniki ryzyka wielu spółek powtarzały się,  
tj. były to sformułowania tak samo lub podobnie brzmiące. W toku badań elimino-
wano powtarzające się czynniki. Ostatecznie powstała lista 456 czynników ryzyka 
[Cabała 2012, s. 217-224]. Poniżej ograniczamy się do podania zredukowanej listy 
czynników ryzyka w poszczególnych grupach. W redukcji tych czynników kierowa-
no się zasadą kompletności i rozłączności opisu.

3 Por. art. 2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 809/2004 wykonującego dyrektywę 2003/71/
WE w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych. Na rozporządzenie to powołuje się 
ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane-
go systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w art. 25.1 (DzU z 2009 r., nr 185, poz. 1439).
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3. Wewnętrzne czynniki ryzyka

Wewnętrzne czynniki ryzyka dotyczą zmiennych, które pozostają pod kontrolą orga-
nizacji. W badaniach podzielono je na czynniki związane ze strategią, z działalno-
ścią operacyjną, z majątkiem i finansami, z właścicielami oraz z pracownikami. 

Czynniki ryzyka związane ze strategią są następujące: wzrost skali działania, 
działalność w niszy rynkowej, strategia wysokich cen, koncentracja działalności na 
stosunkowo małym obszarze, niewykorzystanie potencjału wzrostu nowych rynków, 
ograniczona dywersyfikacja źródeł przychodów, plany inwestycyjne, lokalizacja za-
kładu produkcyjnego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, podjęty 
proces restrukturyzacji, tworzenie sojuszy strategicznych, przejęcia oraz fuzje z in-
nymi podmiotami, nieprawidłowa ocena warunków rynkowych, brak reakcji na 
zmiany uwarunkowań na danym rynku, problemy z adaptacją do dynamicznie zmie-
niających się warunków rynkowych.

Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną to: brak zintegrowanego 
systemu zarządzania, utrwalanie nieefektywnych systemów zarządzania, niespraw-
ności struktury organizacyjnej, organizacja procesów produkcyjnych, budowa ze-
społów, długi proces produkcji, niewykorzystanie mocy produkcyjnych, niewystar-
czająca zdolność produkcyjna, dostępność wiedzy i wyposażenia, niewystarczająca 
skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, nieprzestrzeganie zasad systemu jako-
ści, bezpieczeństwo informacji i ryzyko włamania do systemu informatycznego, wy-
korzystanie skomplikowanych systemów, zakłócenia w procesie produkcyjnym, 
trudności związane z serwisem maszyn i urządzeń, zniszczenia lub utrata rzeczowe-
go majątku trwałego, wypadki przy pracy, wystąpienie błędu ludzkiego.

Czynniki ryzyka związane z zarządzaniem majątkiem i finansami to: nieuregu-
lowany stan prawny wykorzystywanych nieruchomości, zgłoszenia roszczeń repry-
watyzacyjnych, procesy sądowe, naruszenie praw własności intelektualnej, nieko-
rzystne wyniki sporów w zakresie znaków towarowych, pogorszenie reputacji, 
posiadanie niewielkich kapitałów własnych, zobowiązania pozabilansowe, zaanga-
żowanie w instrumenty pochodne, brak płynności finansowej, zadłużenie i wysokie 
koszty finansowe, wydłużanie terminu płatności przez odbiorców, możliwość ogło-
szenia upadłości przez dłużnika, koszty zapasów oraz konieczność przeszacowania 
zapasów, niedostateczna ochrona ubezpieczeniowa, niedotrzymanie harmonogramu 
realizacji inwestycji, wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów związanych  
z działalnością.

Czynniki ryzyka związane z właścicielami są następujące: zmiany w strukturze 
akcjonariatu, rozbieżność interesów głównych akcjonariuszy i akcjonariuszy mniej-
szościowych, wpływ powiązań rodzinnych pomiędzy członkami organów spółki, 
wadliwy skład rady nadzorczej, rezygnacja członków rady nadzorczej, brak powoła-
nia komitetu ds. audytu, niestabilność składu członków kadry zarządzającej, postę-
powania sądowe wobec członków zarządu, zarzut działania niezgodnie z uchwałą 
walnego zgromadzenia, wypłata dywidendy.
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Czynniki ryzyka związane z pracownikami to: kompetencje kadry menedżer-
skiej, brak wykwalifikowanych pracowników, wzrost popytu na doświadczonych  
i wysoko wykwalifikowanych pracowników, trudna sytuacja na rynku pracy, utrata 
kluczowych pracowników, wysoki wskaźnik rotacji pracowników, wydłużony czas 
szkoleniowy nowo zatrudnionych osób, konieczność ponoszenia nakładów na pod-
wyższenie posiadanych kompetencji, oszustwa i naruszenia prawa przez pracowni-
ków, naruszenie przepisów prawa pracy oraz roszczenia pracownicze, strajki lub 
inne akcje protestacyjne, negocjacje z organizacjami związkowymi, żądania płaco-
we, spory zbiorowe.

4. Zewnętrzne czynniki ryzyka

Zewnętrzne czynniki ryzyka dotyczą zarówno otoczenia transakcyjnego (konkuren-
cji, kooperanci, odbiorcy), jak i otoczenia kontekstowego (ekonomiczne, technolo-
giczne, polityczne i prawne, społeczne oraz naturalne). Oto lista sformułowań pod-
padających pod każdą z tych grup, które użyto w prospektach emisyjnych badanych 
spółek.

Czynniki ryzyka związane z konkurencją są następujące: zmiany wielkości  
i struktury rynku, konsolidacja rynku, rozproszenie firm w sektorze, koniunktura  
w sektorze, rosnący stopień nasycenia rynku, wzrost atrakcyjności niszy rynkowej, 
szybki rozwój substytutów, wprowadzenie nowych produktów na rynek, rozwój firm 
konkurencyjnych, pojawienie się nowych podmiotów na rynku, rozwój nowych 
usług wsparcia sprzedaży, przejęcia kooperantów przez firmy zagraniczne, rozpo-
częcie działalności konkurencyjnej przez podwykonawcę.

Czynniki ryzyka związane z kooperacją to: uzależnienie od głównych dostaw-
ców, outsourcing usług, malejący potencjał wykonawczy kooperantów, bankructwo 
lub wypowiedzenie umowy przez podwykonawcę, problemy z ciągłością dostaw 
surowców, niewywiązywanie się kontrahentów z warunków współpracy, otrzymy-
wanie surowców złej jakości, wzrost kosztów wytworzenia u dostawców, koszty 
związane ze zmianą wykonawcy, koordynacja dużej liczby podwykonawców, skra-
canie łańcucha dostaw, łączenie potencjału zakupowego.

Czynniki ryzyka związane z odbiorcami to: upodobania konsumentów, wzrost 
wymagań klientów, utrata zaufania odbiorców, utrata znaczącego klienta, informacje 
medialne o właściwościach produktów, zmiana struktury popytu, niewypłacalność 
klientów, pogorszenie standardu obsługi klientów, koncentracja sprzedaży, uzależ-
nienie od kluczowych odbiorców, sezonowość sprzedaży, zmiana trendów na rynku, 
zdolności logistyczne, pogorszenie stosunków z dystrybutorami, podjęcie produkcji 
przez odbiorców, naruszenie przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Czynniki ryzyka otoczenia ekonomicznego to: tempo wzrostu PKB, wahania 
kursów walutowych, poziom stóp procentowych, poziom inwestycji w gospodarce, 
poziom bezrobocia, poziom inflacji, wahania na światowym rynku finansowym, ry-
nek kapitałowy, wahania cen surowców, energochłonność urządzeń i materiałów 
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wykorzystywanych w gospodarce, wysokość średniego wynagrodzenia, wielkość 
deficytu budżetowego, zadłużenie zagraniczne, ograniczenia eksportu i importu, 
wysokość ceł.

Czynniki ryzyka otoczenia technologicznego są następujące: rozwój nowych 
technologii, poszukiwanie alternatywnych metod wytwarzania, nieosiągnięcie ocze-
kiwanych parametrów przez nowe rozwiązania technologiczne, krótki cykl życia 
produktu, wypieranie tradycyjnych technologii, rosnące znaczenie alternatywnych 
technologii, brak odpowiednio szybkiej reakcji na pojawiające się nowe rozwiązania 
technologiczne, nakłady na rozwój nowych produktów, inwestycje w know-how.

Czynniki ryzyka otoczenia politycznego i prawnego to: zmienność sytuacji poli-
tycznej, niestabilność programów rządowych, polityczny cykl inwestycji, prze-
kształcenia własnościowe, restrykcyjna polityka rządów zagranicznych, częste no-
welizacje prawa, niespójność przepisów prawych, brak jednolitej interpretacji 
przepisów, zwiększenie obciążeń publicznoprawnych, procedury dopuszczeń do 
obrotu i uzyskania certyfikatów, procedury i bariery administracyjne, brak planów 
zagospodarowania przestrzennego.

Wśród czynników ryzyka otoczenia społecznego wymienia się: zamieszki spo-
łeczne, zamachy terrorystyczne, akty sabotażu, wybuchy wojen, charakterystykę 
demograficzną populacji, zmiany pokoleniowe, zmiany upodobań klientów, nieprze-
widywalność gustów klientów, zmiany w trendach mody, emigrację zarobkową wy-
kwalifikowanej siły roboczej, działalność organizacji społecznych, zamożność spo-
łeczeństwa.

Czynniki ryzyka otoczenia naturalnego to: warunki atmosferyczne, katastrofy 
naturalne (wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi itp.), epidemie, oddziaływanie na 
środowisko naturalne, zagospodarowanie odpadów, przepisy dotyczące ochrony śro-
dowiska, ponoszenie kosztów związanych z zanieczyszczaniem środowiska, pozwo-
lenia na emisję.

5. Analiza strukturalna czynników ryzyka

Celem analizy strukturalnej jest identyfikacja powiązań między elementami badane-
go systemu. Fundament teoretyczny analizy strukturalnej stanowi teoria grafów.  
W naukach społecznych analizę strukturalną wykorzystywano głównie do badania 
grup społecznych (socjometria) oraz do modelowania i symulacji złożonych proble-
mów decyzyjnych (dynamika systemów). W bogaty nurcie badań strukturalnych 
rozwinięto szereg bardziej lub mniej sformalizowanych metod, które z powodze-
niem można wykorzystać do analizy powiązań między czynnikami ryzyka.

Jedną z takich metod jest metoda MICMAC, której nazwa jest akronimem okre-
ślenia Matriced’ Impacts Croisés – Multiplication Appliquée à un Classement (ma-
cierz wpływów krzyżowych – mnożenie w celu klasyfikacji). Metoda MICMAC 
została opracowana na początku lat 70. XX wieku [Duperrin, Godet 1973]. Metoda 
ta sprowadza się do opisu systemu za pomocą macierzy, która odzwierciedla wza-
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jemne powiązania między wszystkimi wyróżnionymi komponentami. Macierz taka 
jest następnie podnoszona do kolejnych potęg w celu identyfikacji powiązań wyż-
szych stopni.

Komponentami systemu mogą być czynniki ryzyka. Strukturę systemu odtwarza 
się na podstawie ocen ekspertów. W najprostszej wersji ocena polega na stwierdze-
niu bezpośredniego wpływu czynnika i na czynnik j oraz wpływu czynnika j na 
czynnik i. Oceny zapisujemy w macierzy, której elementy przyjmują wartości 1, gdy 
stwierdzamy istnienie wpływu, lub 0, gdy wpływ taki nie występuje4. Suma elemen-
tów i-tego wiersza macierzy oznacza liczbę zmiennych, na które i-ty czynnik wpły-
wa. Sumę tą nazwiemy oddziaływaniem i-tego czynnika. Suma elementów j-tej  
kolumny wskazuje liczbę zmiennych, które wpływają na j-ty czynnik. Sumę tę na-
zwiemy z kolei podatnością j-tego czynnika. Badanie w ten sposób wszystkich czyn-
ników ryzyka umożliwia ustalenie stopnia ich oddziaływania i podatności.

Wynikiem analizy jest podział czynników na cztery kategorie: czynniki warun-
kujące (niski poziom podatności, wysoki poziom oddziaływania), czynniki wiążące 
(wysoki poziom podatności i oddziaływania), czynniki neutralne (niski poziom od-
działywania i podatności) oraz czynniki wrażliwe  (wysoki poziom podatności, niski

Rys. 2. Graf powiązań między rozpoznanymi czynnikami ryzyka

Źródło: opracowanie własne.

4 Dopuszcza się także ocenę intensywności wpływu, np. wpływ bardzo silny, silny, średni, słaby, 
bardzo słaby, wpływ potencjalny oraz brak wpływu. Stosowanie rozbudowanej skali z jednej strony 
zwiększa możliwości analityczne uzyskanych wyników, z drugiej strony stwarza ryzyko nierzetelnych 
ocen.

 

H. Zmiany 
pokoleniowe 
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poziom oddziaływania). Ze względu na dalszą analizę szczególne znaczenie mają 
czynniki wiążące (nazywane czynnikami krytycznymi).

W celu ilustracji rozważmy system składający się z 9 czynników ryzyka: A. Roz-
proszenie sektora, B. Rozwój substytutów, C. Rozwój usług wsparcia sprzedaży, 
D. Ciągłość dostaw surowców, E. Koszty działalności dostawców, F. Zaufanie od-
biorców, G. Nowe technologie, H. Zmiany pokoleniowe, I. Zmiany trendów mody. 
Czynniki te zostały zbadane pod kątem wzajemnego wpływu. Relacje między nimi 
przedstawiono w formie grafu na rys. 2.

Węzłami grafu (rys. 2) są czynniki ryzyka, gałęzie oznaczają relacje między 
czynnikami. Relacje mogą mieć charakter powiązań jednostronnych (czynnik X 
wpływa na czynnik Y albo czynnik Y wpływa na czynnik X) lub powiązań dwustron-
nych (czynnik X wpływa na czynnik Y i czynnik Y wpływa na czynnik X). Efektyw-
ność graficznej analizy powiązań między czynnikami maleje wraz ze wzrostem licz-
by czynników. Dogodniejszą techniką jest porównywanie parami wszystkich 
czynników ryzyka i wpisywanie wyników do macierzy. Macierz dla rozpatrywanego 
przykładu pokazano w tab. 1. 

Tabela 1. Macierz powiązań między rozpoznanymi czynnikami ryzyka

Czynniki ryzyka A B C D E F G H I Odziaływanie
Rozproszenie sektora A 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Rozwój substytutów B 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5
Usługi wsparcia sprzedaży C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ciągłość dostaw surowców D 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Koszty działalności dostawców E 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Zaufanie odbiorców F 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
Nowe technologie G 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Zmiany pokoleniowe H 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4
Zmiany trendów mody I 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Podatność 3 5 5 4 2 6 2 0 1 28

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione w tab. 1 dane pozwalają łatwo obliczyć siłę oddziaływania i po-
datności każdego czynnika. Na przykład czynnik G (nowe technologie) wpływa na 
czynniki A, B, C, D, E i F, co oznacza, że siła jego oddziaływania wynosi 6 (suma 
wiersza G). Czynnik ten pozostaje z kolei pod wpływem czynników F i H, czyli siła 
jego podatności jest równa 2 (suma kolumny G). Znając liczbę czynników, na które 
dany czynnik oddziałuje, oraz liczbę czynników, które na ten czynniki oddziałują, 
możemy go przydzielić do jednej z czterech kategorii: neutralny, warunkujący, wraż-
liwy oraz wiążący. Podział taki pokazano na rys. 3.

Największe znaczenie w dalszym badaniu mają czynniki wiążące, a więc te, 
które najsilniej oddziałują na pozostałe oraz jednocześnie same pozostają pod sil-
nym wpływem oddziaływań pozostałych czynników. W omawianym przykładzie 
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czynnikami wiążącymi są B i F (rozwój substytutów i zaufanie odbiorców). Ponadto 
należy zwrócić uwagę na czynniki warunkujące z punktu widzenia możliwości kon-
figuracji systemu wczesnego ostrzegania oraz na czynniki wrażliwe z punktu widze-
nia możliwości konfiguracji systemu bezpieczeństwa. 

6. Podsumowanie

Szanse i zagrożenia są powiązane z przedmiotem działalności organizacji oraz wy-
nikają z uwarunkowań sytuacyjnych, takich jak branża, stan koniunktury gospodar-
czej, zmiany technologii, upodobań klientów i wielu innych. Dlatego nie jest możli-
we stworzenie uniwersalnej listy czynników ryzyka. Lista czynników ryzyka nie 
będzie również nigdy całkiem kompletna z powodu ograniczonej przewidywalności 
zjawisk gospodarczych, społecznych i naturalnych. 

Dysponowanie dostatecznie zróżnicowaną listą czynników ryzyka pozwala jed-
nak lepiej identyfikować obszary potencjalnych problemów w zarządzaniu rozwo-
jem organizacji. Listę taką można szybko ograniczyć do tych czynników, które są 
szczególnie istotne z punktu widzenia przedmiotu badań. Rozpoznane w ten sposób 
czynniki ryzyka mogą być dalej analizowane pod katem wzajemnych powiązań. 
Wykorzystanie metod analizy strukturalnej w badaniu ryzyka pozwala lepiej zrozu-
mieć dynamikę zmian otoczenia oraz lepiej przygotować organizację do tych zmian. 

Rys. 3. Podział czynników ryzyka

Źródło: opracowanie własne.
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RISK FACTORS ANALYSIS IN MANAGING  
THE DEVELOPMENT OF AN ORGANIZATION

Summary: The article describes an extensive list of risk factors and their proposed analyses. 
Risk factors are divided into three groups: internal factors, transactional environment factors 
and context environment factors. In each of these groups are to be found the most common 
terms that have been used to describe risk factors in the prospectuses of 319 listed companies 
(on the Warsaw Stock Exchange). The second part of the article presents the concept of 
structural analysis of risk factors. The use of structural analysis allows the assignment of risk 
factors for certain classes, making it easier to design a security management system and to 
develop internal controls within an organization. 

Keywords: risk management, classification of risk factors, risk factors analysis, structural 
analysis.




