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Zarządzanie ryzykiem politycznym 

Konwersatorium w semestrze zimowym  2019/2020 

 

Cele zajęć:  Zapoznanie z problematyką ryzyka politycznego, jego analizą i wybranymi modelami 
zarządzania ryzykiem. Stworzenie możliwości dyskusji w tym zakresie. Wykorzystanie literatury 
przedmiotu i zawartych w niej ujęć i koncepcji do analizy wybranych przykładów. Przybliżenie metod i 
technik analizy i szacowania ryzyka politycznego, próby posłużenia się nimi w konkretnych 
przypadkach. Przegląd instytucji badawczych i doradczych działających w obszarze analizy zarządzania 
ryzykiem politycznym. Przedyskutowanie na tym przykładzie procesów komercjalizacji konsultingu 
politycznego i jego także ideologicznego wymiaru oraz funkcji wobec systemu ekonomiczno – 
społecznego i politycznego. Indywidualne i grupowe doskonalenie się w zakresie samodzielnego, 
twórczego i krytycznego badania i interpretowania zjawisk związanych z ryzykiem politycznym 

Metody: Zajęcia mają charakter warsztatowy i będą prowadzone w formie konwersatorium. Podstawą 
do dyskusji na zajęciach będzie analiza literatury przedmiotu, samodzielne poszukiwanie materiałów 
internetowych na temat ryzyka politycznego, w tym tłumaczenie i badanie materiałów 
prezentowanych przez instytucje zajmujące się analizą i zarządzaniem ryzykiem politycznym, analiza 
wybranych przypadków. W trakcie zajęć prezentowane będą także referaty i opracowania 
uczestników. 

Zaliczenie: Podstawą zaliczenia będzie obecność i aktywność na zajęciach, przedstawienie 
referatu/prezentacji wybranych zagadnień z programu oraz zaliczenie kolokwium końcowego.  

 

Program i literatura konwersatorium 

 

1. Zajęcia wprowadzające 
●Przedstawienie i przedyskutowanie programu i koncepcji zajęć ●Zapoznanie z kluczową 
literatura pomocniczą ●Panorama instytucji zajmujących się ryzykiem politycznym ●Znaczenie 
problematyki ●Pojęcie ryzyka i ryzyka politycznego ●Zakres ryzyka politycznego ●Kryteria 
politycznego charakteru ryzyka ●Ryzyko systemowe a ryzyko polityczne ●Zarządzanie 
ryzykiem ●Historia i główne nurty badań nad ryzykiem 
a/ Tadeusz T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2010, 
Wstęp, Rozdział I Filozofia ryzyka – nowe tendencje 
T.Kaczmarek Dylematy badań zjawiska i pojęcia ryzyka, http://www.pan-
ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol10/4_Kaczmarek.pdf  
b/ Peter L. Bernstein Przeciw Bogom Niezwykłe dzieje ryzyka, Warszawa 2011, Przedmowa, 
Wprowadzenie, rozdział 16 
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c/ Tadeusz T. Kaczmarek, Podstawowe zasady interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem, w: 
MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA, 1–2 (32–33) 2011, 
https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty/czasopisma/mysl-ekonomiczna-
polityczna/2011/MEiP_1-2_2_2011_Kaczmarek.pdf 
 

2. Ryzyko a niepewność 
●Ryzyko a niepewność ●Niepewność, przypadkowość, nieprzewidywalność ●Przypadek a 
determinizm ●Wybór w warunkach ryzyka – model oczekiwanej korzyści ●Ryzyko poznawalne 
i niepoznawalne ●Poziomy ryzyka ●Uwarunkowania ryzyka ●Typologie ryzyka 
a/ Tadeusz T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2010, 
rozdział 2 i 3 
b/ J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.) Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, 
Warszawa 2010, rozdział I O niepewności, potrzebach i ryzyku (B. Hadyniak)  
c/ P. Smaga ISTOTA RYZYKA SYSTEMOWEGO, Studia Ekonomiczne nr 1 (LXXX) 2014, 
http://www.inepan.pl/images/pliki/SE/Studia_2014_1_2_Smaga.pdf  
d/ Ryzykologia, Blog o ryzyku, prawie i energetyce, 
http://blogoryzyku.blogspot.com/p/sown.html 
 

3. Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem 
●Identyfikacja ryzyka ●Środowisko, kontekst i czynniki ryzyka oraz ich typologie ●Analiza 
ryzyka ●Ocena ryzyka ●Rejestr ryzyka ●Planowanie reakcji na ryzyko ●Zarządzanie ryzykiem 
●Radzenie sobie z ryzykiem ●Przeciwdziałanie ryzyku ●Eliminacja przyczyn ryzyka 
●Kompensacja ryzyka ●Monitorowanie i kontrola ryzyka ●Modele zarządzania ryzykiem 
●Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym 
a/ Pomarańczowa księga Zarządzanie ryzykiem – zasady i koncepcje 
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2bcfc596-5099-4d9d-8c95-
cbf9305efbfb&groupId=764034 
b/ ZESTAW NARZĘDZI DO ANALIZY RYZYKA W URZĘDACH, XXIII PROMOCJA 
KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, http://www.saksap.pl/wp-
content/uploads/2012/07/Podrecznik_zarzadzanie_ryzykiem-1.pdf  
c/ Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania 
ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów RP, 
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=cfefce1e-fd95-4d0b-b794-
207070172a67&groupId=764034  
d/ Zarządzanie ryzykiem Informacje ogólne, Departament Audytu Sektora Finansów 
Publicznych, wrzesień 2011 
https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=73af9a23-ac05-4412-b81e-
0f6572517f12&groupId=764034  
e/ Tadeusz T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2010, 
rozdział 4 
f/ J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.) Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, 
Warszawa 2010, rozdział 13 Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non-profit (Jarosław 
Domański) 
 

4. Analiza i zarządzanie ryzykiem politycznym – analiza materiałów i literatury, studia 
przypadków 
a/ Przykładowe instytucje i firmy: 
mapy ryzyka politycznego: 
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 http://www.aon.com/2018-political-risk-terrorism-and-political-violence-maps/index.html?   

https://www.marsh.com/pl/pl/press-center/mapa-ryzyk-politycznych-2018.html 

http://www.eurasiagroup.net/about-eurasia-group 
http://www.fletcherpoliticalrisk.com/ 
https://www.prsgroup.com/ 
https://www.maplecroft.com/about/introducing-maplecroft/  
https://www.miga.org/Pages/Resources/Reports/WorldInvestmentAndPoliticalRisk.aspx 
http://www.aig.com/political-risk_3171_418000.html 
http://www.teneoholdings.com/teneointelligence/political-risk/ 
http://www.zurichna.com/politicalrisk  
https://www.jfandc.de/en/home/  
https://www.controlrisks.com/en/services/political-risk 
http://www.riskadvisory.net/what-we-do/security-intelligence-political-risk 
https://www.apcoworldwide.com/  
 
 
 
b/ Literatura – przykładowe linki 

https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/audytor/kontrolazarzadcza/podręcznik_zarza
dzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf 
 
https://www.credendo.com/pl/ocena-ryzyka-krajowego-credendo 
 
http://ryzykonomia.pl/category/ryzyko-polityczne/   
 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a7079dd6-87ae-
4332-9962-00101302a953/c/01_PDFsam_KNUV_53__2_.pdf zarządzanie ryzykiem 
politycznym na rynku kapitałowym 

https://www.rp.pl/artykul/1038434-Najwiekszym-zagrozeniem-dla-systemow-
emerytalnych-jest-ryzyko-polityczne.html 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2
016.010/10730 Ryzyko polityczne inwestycji zagranicznych 

https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/ryzyko-finansowe-i-polityczne-
sa-nierozlaczne/  

https://www.finanseicontrolling.pl/zarzadzanie/artykul-7-ryzyka-polityczne-i-
biznesowe  

https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty/czasopisma/mysl-
ekonomiczna-polityczna/2011/MEiP_1-2_2_2011_Kaczmarek.pdf Podstawy 
interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem 

https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/137.pdf  
 
Political Risk, Economic Risk, and Financial Risk Claude B. Erb, Campbell R. Harvey, and 
Tadas E. Viskanta  http://people.duke.edu/~charvey/Country_risk/pol/pol.htm 
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How to Calculate Political Risk Prepared to lose it all? No? Read on...By Ian Bremmer 
http://www.inc.com/magazine/20070401/features-calculate-political-risk.html 
 
Ian Bremmer 2014’s top 10 political risks http://blogs.reuters.com/ian-
bremmer/2014/01/07/2014s-top-10-political-risks/ 
 
A Framework for Integrated Risk Management in International Business Kent D. Miller 
Journal of International Business Studies Vol. 23, No. 2 (2nd Qtr., 1992), pp. 311-331 
http://www.jstor.org/stable/154903?origin=JSTOR-
pdf&seq=1#page_scan_tab_contents 
  
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2176/recent-submissions 
 
https://www.kuke.com.pl/wiedza/slownik/ryzyko-polityczne,art,13.html  
 
https://mfiles.pl/pl/index.php/Ryzyko_polityczne  
 
https://itunes.apple.com/pl/podcast/odc-4-ryzyko-polityczne-cz-1-11-07-2018-14-
25/id1393699889?i=1000415669335&l=pl&mt=2  
 
http://www.ryzykonomia.pl/  
 

c/ Przykładowe zakresy tematyczne referatów i prezentacji: 

 1/ Analiza ryzyka politycznego inwestycji energetycznych na wybranym przykładzie 

 2/ Analiza ryzyka w sferze cyberbezpeczeństwa w istotnych politycznie dziedzinach 

3/ Ryzyko polityczne przykładowych decyzji społecznych i gospodarczych 
podejmowanych na różnych szczeblach życia państwowego i samorządowego 

 4/ Ryzyko polityczne zakupów uzbrojenia i modernizacji armii, np. F35 

 5/ Ryzyko polityczne zmian legislacyjnych na wybranych przykładach 

 6/ Ryzyko polityczne związane z reformami różnych obszarów życia 

 7/ Ryzyko polityczne w stosunkach międzynarodowych 

8/ Metody i techniki analizy ryzyka politycznego stosowane przez firmy konsultingowe 
na wybranych przykładach 

 9/ Ryzyko polityczne na tle innych rodzajów ryzyka 

 10/ Zarządzanie ryzykiem politycznym na wybranych przykładach np. ryzyko polexitu 

 11/ Ryzyko polityczne 500+ i innych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej 

 12/ Ryzyko polityczne związane z różnymi modelami systemów emerytalnych 
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