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Ryzyko vs. Niepewność
Powszechnym jest przekonanie, że przedsiębiorstwa działają w warunkach niepewności wynikającej przede wszystkim ze 

zmienności i nieprzewidywalności otoczenia.  

Nie ma jednak zgodności wśród teoretyków, jak i praktyków, co do relacji między niepewnością a ryzykiem.  

Można się spotkać ze stwierdzeniami, że niepewność w krótszych okresach przyjmuje postać ryzyka, bądź że ryzyko to 
skonkretyzowana niepewność.  

Zdarza się też, że oba pojęcia stosowane są zamiennie.  
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Identyfikacja ryzyka systematycznego i specyficznego w warunkach kryzysu
Uwzględniając rodzaj działalności przedsiębiorstw, istotnym podziałem ryzyka jest jego rozgraniczenie na: 

➢ ryzyko systematyczne, 
➢ ryzyko specyficzne.  

Ryzyko systematyczne jest wynikiem działania sił zewnętrznych, niepoddających się kontroli podmiotu na niego narażonego.  

Ryzyko specyficzne jest natomiast częścią ryzyka całkowitego, która jest charakterystyczna dla danego podmiotu.  

Rozróżnienie to jest szczególnie ważne dla doboru odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem. 
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Ryzyko systematyczne – podstawowe rodzaje
1. Ryzyko stopy procentowej (intrest rate risk) – wynikiem zmian stóp procentowych są wahania poziomu dochodów uczestników rynku, 

zmiany te mają wpływ na wartość instrumentów finansowych opartych na stopie procentowej, a to także doprowadza do zmian cen.  

2. Ryzyko kursowe (foreign exchange risk) – związane jest ze zmianą kursów walutowych i pojawia się wówczas, gdy instrument finansowy 

będący w posiadaniu określonego podmiotu jest denominowany w walucie innej niż waluta kraju siedziby przedsiębiorstwa.  

3. Ryzyko rynku lub ryzyko zmian kursów akcji (market risk, bull-bear market risk) – ryzyko to występuje na rynku akcji i wynika z 

faktu, że ceny instrumentów finansowych zależą w pewnym stopniu od ogólnej sytuacji na rynku; 

4. Ryzyko siły nabywczej (inflation risk) – z ryzykiem tym mamy do czynienia w związku z inflacją, występuje ono wtedy, gdy w pewnym 

przedziale czasowym dochodzi do zmiany siły nabywczej instrumentów finansowych w związku z inflacją; 

5. Ryzyko polityczne (political risk) – jest to dość często brane pod uwagę ryzyko, które powstaje wskutek decyzji władz rządzących i 

mających duży wpływ na sytuację podmiotów sektora turystyki (na przykład decyzje podatkowe); 

6. Ryzyko wydarzeń (event risk) – ryzyko to związane jest z możliwością wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, które posiadają wpływ na 

sytuację określonego instrumentu finansowego, ale nie mających wpływu na ogólną sytuację na rynku.
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Ryzyko specyficzne – główne obszary
1. Ryzyko niedotrzymania warunków (default risk) –wówczas, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z warunków zawartej umowy; 

2. Ryzyko zarządzania (management risk) – powstaje w związku z dobrym lub złym zarządzaniem przedsiębiorstwem; 

3. Ryzyko biznesu (business risk) – określa się jako ryzyko związane ze zmiennością dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo; 

4. Ryzyko finansowe (financial risk) – jest wynikiem korzystania przez podmioty z kapitałów obcych; 

5. Ryzyko bankructwa (bankruptcy risk) –związane z ryzykiem niedotrzymania warunków umowy oraz z ryzykiem finansowym; 

6. Ryzyko rynkowej płynności (liquidity risk) –w przypadku posiadania przez podmiot dóbr, które stosunkowo trudno jest sprzedać; 

7. Ryzyko reinwestowania (reinvestment risk) –wówczas, gdy środki uzyskane z posiadania przez dany podmiot są reinwestowane; 

8. Ryzyko zamienności (convertibility risk) – dotyczy np. instrumentów finansowych, które mogą ulec zamianie na inne instrumenty; 
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Zarządzanie relacjami w obszarze ryzyka

www.alertprzedsiebiorcy.pl 6



Podsumowanie

„Planning is an unnatural process; it is much more fun to do something. The nicest thing about not planning is 

that failure comes as a complete surprise, rather than being preceded by a period of worry and depression.”  

Sir Harvey - Jones
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Plan prezentacji

1. Siła wyższa; 

2. Funkcjonowanie i organizacja przedsiębiorstwa; 

3. Pracownik/współpracownik w przedsiębiorstwie; 

4. Stosunki zobowiązaniowe. 
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SIŁA WYŻSZA
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Realizacja umów

1. Audyt zawartych umów; 

2. Prawidłowa realizacja umowy vs nieprawidłowa realizacja umowy; 

3. Przyczyny nieprawidłowej realizacji umowy i ich konsekwencje; 

4. Siła wyższa jako przyczyna nieprawidłowej realizacji umowy - kwestia odpowiedzialności. 
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Siła wyższa - vis maior

1. Brak definicji legalnej pojęcia; 

2. Cechy pojęcia siły wyższej w oparciu o judykaturę oraz doktrynę; 

3. Definicja umowna siły wyższej; 

4. Przykłady siły wyższej; 

5. Pandemia jako przykład siły wyższej. 
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COVID-19 a realizacja umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Obowiązek wzajemnej notyfikacji; 

2. Dokumentowanie wypływu okoliczności powodowanych COVID-19 na realizację umowy; 

3. Termin na zajęcie stanowiska w sprawie; 

4. Możliwość wprowadzenia zmian w umowie; 

5. Brak obowiązku naliczania kar umownych. 
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Ocena skutków wystąpienia siły wyższej na konkretne zobowiązania umowne

1. Czy dane zjawisko może być uznane za przejaw siły wyższej? 

2. Czy siła wyższa ma wpływ na realizację umowy? 

3. Czy skutkiem wpływu siły wyższej jest nieprawidłowa realizacja umowy? 

4. Czy całokształt okoliczności stanowi podstawę do ograniczenia odpowiedzialności za nieprawidłową realizację 

umowy? 
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FUNKCJONOWANIE I 

ORGANIZACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA
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Problemy w dotychczasowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

1. Tryby podejmowania decyzji przez organy; 

2. Problemy z odbywaniem spotkań, bezpośrednim podejmowaniem decyzji w różnej formie; 

3.Poszukiwania możliwości alternatywnych, dotychczas niepopularnych sposobów procedowania; 

4. Specyfika przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych - swoboda kształtowania umowy spółki. 
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Zarząd w spółkach kapitałowych - funkcjonowanie 
1. Zarząd jako organ decyzyjny; 

2. Podejmowanie uchwał: 

a. bezpośrednio przez konkretnego członka zarządu poprzez oddanie głosu w sposób przyjęty w danym 

podmiocie, 

b. przez posłańca na piśmie, 

c. w trybie pisemnym, 

d. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

* na gruncie ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

505) 
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Zarząd w spółkach kapitałowych - funkcjonowanie 

1. Regulacja szczegółowa w zakresie Zarządu; 

2. Posiedzenie Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość; 

3. Podejmowanie uchwał: 

a. bezpośrednio przez konkretnego członka zarządu poprzez oddanie głosu w sposób przyjęty w danym podmiocie 

b. przez posłańca na piśmie, 

c. w trybie pisemny, 

d. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

* na gruncie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
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Rada Nadzorcza w spółkach kapitałowych - funkcjonowanie 
1. Rada Nadzorcza jako organ kontroli; 

2. Podejmowanie uchwał: 

a. bezpośrednio przez konkretnego członka rady nadzorczej poprzez oddanie głosu w sposób przyjęty w 

danym podmiocie, 

b. przez posłańca na piśmie, 

c. w trybie pisemnym, 

d. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

* na gruncie ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

505) 
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Rada Nadzorcza w spółkach kapitałowych - funkcjonowanie 
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość; 

2. Podejmowanie uchwał: 

a. bezpośrednio przez konkretnego członka rady nadzorczej poprzez oddanie głosu w sposób przyjęty w 

danym podmiocie, 

b. przez posłańca na piśmie, 

c. w trybie pisemnym, 

d. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

* na gruncie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
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Zgromadzenie Wspólników

1. Tryb zwołania; 

2. Podejmowanie uchwał: 

a. bezpośrednio przez konkretnego wspólnika poprzez oddanie głosu w sposób przyjęty w danym podmiocie, 

b. kurenda - rodzaj urzędowego pisma obiegowego, 

c. głosowanie pisemne, 

d. przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym, 

e. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

* na gruncie ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 
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Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Tryb zwołania; 

2. Podejmowanie uchwał: 

a. bezpośrednio przez konkretnego akcjonariusza poprzez oddanie głosu w sposób przyjęty w danym 

podmiocie, 

b. głosowanie pisemne, 

c. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

* na gruncie ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 
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Zgromadzenie Wspólników, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Tryb zwołania; 

2. Podejmowanie uchwał: 

a. bezpośrednio przez konkretnego wspólnika/akcjonariusza poprzez oddanie głosu w sposób przyjęty w 

danym podmiocie,  

b. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

* na gruncie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
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Komunikacja z sądami i in. organami administracji publicznej
1. Zmiany dotychczasowych form komunikowania się; 

2. Zarządzenia ah hoc prezesów sądów; 

3. Metody komunikowania się: 

a. ePUAP, 

b. e-mail opatrzony podpisem kwalifikowanym, 

c. e-mail ze skanem dokumentu. 

4. Usankcjonowanie form komunikacji w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
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PRACOWNIK I 

WSPÓŁPRACOWNIK W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE
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Umowa o pracę

1. Szczególne cechy umowy o pracę; 

2. Przestój u pracodawcy: 

a. przestój w rozumieniu art. 81 Kodeksu pracy, 

b. powierzenie pracownikowi innej pracy, 

c. przestój ekonomiczny. 

3. Praca zdalna; 

4. Wynagrodzenie, 

5. Urlop, 

6. Problem ze świadczeniem pracy przez pracownika. 
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Zalecenia GIS w zakresie BHP

Najważniejsze zalecenia dla pracodawców z zakresu BHP to:  

a. zachowanie bezpiecznej odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), 

b. promowanie regularnego i dokładnego mycia rąk oraz upewnienie się, że pracownicy mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce 

mydłem i wodą, 

c. umieszczanie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach, 

d. wywieszanie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce, 

e. szkolenie personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,  

f. instruowanie pracowników aby podczas pracy nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny 

kaszlu i oddychania,  

g. zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne - powierzchnie dotykowe (w tym biurka, klamki, włączniki światła, telefony, 

klawiatury) oraz powierzchnie użytkowe muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem. 
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Projekt rozwiązań proponowanych przez ustawodawcę

1. Kwestia wynagrodzeń i ich refundacji; 

2. Obniżenie wymiaru czasu pracy; 

3. Porozumienia z organizacjami reprezentującymi pracowników; 

4. Zmniejszenie okresu odpoczynku od wykonywania pracy; 

5. Kwestia badań okresowych.

www.alertprzedsiebiorcy.pl 27



Umowy cywilnoprawne

1. Swoboda kształtowania umów cywilnoprawnych; 

2. Podejście ustawodawcy w zakresie refundacji wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 
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STOSUNKI 

ZOBOWIĄZANIOWE
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Możliwości działań w przypadku niewłaściwej realizacji umowy

1. Porozumienie stron; 

2. Rozwiązania przewidziane w umowie; 

3. Rebus sic stantibus - sądowa zmiana postanowień umowy. 
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Rebus sic stantibus

1. Nadzwyczajna zmiana okoliczności; 

2. Nadmierna trudność w spełnieniu świadczenia; 

3. Grożąca rażąca strata; 

4. Związek przyczynowo-skutkowy.
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Zawieszenie terminów
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg 

terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego i administracyjnego: 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz terminy do 

dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego, 

2) zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw 

rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, a także popadnięcie w 

opóźnienie, 

3) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 

4) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, 

które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty 

obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
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Wiemy jak pomagać w zarządzaniu przedsiębiorstwem -  
uruchomiliśmy alert prawno-ekonomiczny 

www.alertprzedsiebiorcy.pl

Posiadamy doświadczenie w projektach o zasięgu regionalnym, krajowym, a także międzynarodowym. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie funkcjonowania 
ich działalności, począwszy od przeprowadzenia analiz, budowy strategii, kończąc na wsparciu we wdrażaniu naszych rekomendacji.  

Z naszego doświadczenia korzystają instytucje administracji rządowej, jednostki samorządów terytorialnych, przedsiębiorstwa  oraz organizacje międzynarodowe.
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DORADZTWO BIZNESOWE  

✓ fuzje i przejęcia  
✓ wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa  
✓ restrukturyzacja przedsiębiorstw  
✓ studia wykonalności i biznesplany  
✓ outsourcing w zarządzaniu  
✓ zarządzanie ryzykiem  
✓ doradztwo w zakresie HR  
✓ doradztwo w zakresie IT  
✓ fundusze UE 
✓ zarządzanie procesami 

DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE 

✓ prawo spółek, fuzje i przejęcia  
✓ prawo upadłościowe  
✓ postępowania restrukturyzacyjne  
✓ prawo pracy  
✓ prawo zamówień publicznych  
✓ prawo budowlane  
✓ doradztwo branżowe 
✓ ceny transferowe  
✓ restrukturyzacja formy prawnej i podatkowej  
✓ prowadzenia działalności gospodarczej 
✓ bieżące doradztwo, audyt podatkowy oraz 

interpretacje podatkowe  
✓ kontrola skarbowa i postępowania podatkowe  

AUDYT 

✓ badanie sprawozdań finansowych  
✓ usługi poświadczające  
✓ doradztwo w zakresie zasad i organizacji systemu 

rachunkowości  
✓ due diligence 
✓ audyty środków pomocowych  
✓ zarządzanie ryzykiem nadużyć  
✓ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej 



Dziękujemy
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