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Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem małego i średniego 
przedsiębiorstwa w świetle wyników badania empirycznego

Streszczenie

Opracowanie stanowi prezentację wyników badania empirycznego, którego celem była identy-
fikacja szczegółowych strategii MSP w zakresie zarządzania ryzykiem oraz weryfikacja hipotezy, 
iż ubezpieczenie stanowi podstawowe, łatwo dostępne i skuteczne narzędzie utrzymania równowagi 
MSP, w przypadku występujących ze statystyczną prawidłowością nadzwyczajnych zdarzeń loso-
wych, stanowiących zagrożenie dla ich kondycji finansowej. Inne instrumenty (samoubezpieczenie, 
utworzenie własnego TUW, powołanie własnego wewnętrznego TU – captive) są bowiem niedostęp-
ne z uwagi na bariery finansowe, organizacyjne i prawne. Obok innych (alternatywnych i komple-
mentarnych) metod zarządzania ryzykiem (np. unikanie, prewencja, retencja ryzyka) ubezpieczenie 
jest więc podstawową, realną strategią podejścia do ryzyka w MSP. W opracowaniu zawarto wnioski 
z badania odnoszące się do:
 - samoceny menedżerów odnośnie do działań związanych z identyfikacją i szacowaniem ryzyka,
 - stanu przygotowania merytorycznego i organizacyjnego małych i średnich firm do procesu zarzą-

dzania ryzykiem,
 - udziału zewnętrznych podmiotów w zarzadzaniu ryzykiem,
 - podejmowanych działań prewencyjnych,
 - podejmowanych działań retencyjnych,
 - unikania ryzyka,
 - znaczenia ochrony ubezpieczeniowej w procesie zarządzania ryzykiem, 
 - motywów korzystania przez firmy z ubezpieczenia,
 - hierarchii ważności poszczególnych ubezpieczeń w świadomości osób zarządzających małym 

i średnim biznesem,
 - zachowań małych i średnich przedsiębiorstw jako konsumentów usług ubezpieczeniowych (za-

kupy produktów z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz skierowanych specjalnie 
do małego i średniego biznesu),

 - poziomu zaufania do zakładów ubezpieczeń.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, MSP, ubezpieczenia.

Kody JEL: G22, G32

Wprowadzenie – ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw 
jako przedmiot wielodyscyplinarnego oglądu naukowego oraz badań 
i analiz 

Zastosowanie ochrony ubezpieczeniowej w zarządzaniu ryzykiem przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MSP) jest od wielu lat przedmiotem zainteresowania przede wszystkim 
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zakładów ubezpieczeń, ale także analityków rynku ubezpieczeniowego oraz przedstawicieli 
nauki. Podmioty związane z praktyką zawodową (ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczenio-
wi, agenci i multiagenci ubezpieczeniowi) postrzegają małe i średnie przedsiębiorstwa jako 
ważny segment rynku ubezpieczeniowego oraz źródło znaczących przychodów. Poszukują 
najlepszych sposobów dotarcia do tej szczególnej kategorii klientów, odpowiadają na ich 
potrzeby i kreują popyt na produkty ubezpieczeniowe. Coraz częściej zakłady ubezpieczeń 
oferują programy ochrony ubezpieczeniowej, dedykowane bezpośrednio małym i średnim 
podmiotom (Jedynak 2009, s. 48). Są to zarówno uniwersalne pakiety (zazwyczaj z moż-
liwością uzupełnienia zakresu ochrony ubezpieczeniami uwzględniającymi specyfikę po-
szczególnych przedsiębiorstw), jak i gotowe zestawy ubezpieczeń, skonstruowane z myślą 
o podmiotach charakteryzujących się szczególnym rodzajem ryzyka, z racji reprezento-
wanej branży, grupy zawodowej, rodzaju i zakresu terytorialnego działalności gospodar-
czej. Z kolei banki, franczyzodawcy, leasingodawcy, firmy zajmujące się audytem ryzyka 
lub całościowo – zarządzaniem ryzykiem oraz inne podmioty obsługujące małe i średnie 
przedsiębiorstwa w zakresie swojej działalności, również poszukują najlepszych, charakte-
ryzujących się najwyższą jakością usług i programów ubezpieczeniowych (Wyrębek 2011, 
s. 184), które mogą rekomendować swoim klientom. Należy pamiętać, iż ubezpieczenie ma 
przede wszystkim znaczenie dla MSP jako podstawowe, łatwo dostępne i skuteczne narzę-
dzie utrzymania równowagi, w przypadku występujących ze statystyczną prawidłowością 
nadzwyczajnych zdarzeń losowych, stanowiących zagrożenie dla ich kondycji finansowej. 

Także z punktu widzenia nauk związanych z ubezpieczeniem, małe i średnie przedsię-
biorstwa, jako podmioty popytowej strony rynku ubezpieczeniowego, stanowią aktualny 
i ważny obiekt badań i analiz. 

W ujęciu makroekonomicznym ubezpieczenie to multiregulator (Banasiński 1996, s. 74) 
procesów rozwoju gospodarczego oraz skuteczna metoda przenoszenia na instytucje prywat-
ne kosztów przywrócenia równowagi gospodarczej po zajściu zdarzeń losowych – przede 
wszystkim klęsk żywiołowych i zdarzeń katastrofalnych. Podobnie makroekonomiczne zna-
czenie ubezpieczenia, jako czynnika wpływającego na „łagodzenie szoków gospodarczych 
i ważny czynnik wzrostu PKB” przedstawia Kawiński (2013, s. 13). Makroekonomiczne 
podejście do ubezpieczeń nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wysokiego udziału 
małych i średnich przedsiębiorstw w GN. Sektor MSP generował bowiem w pierwszych 
latach bieżącej dekady połowę PKB (w 2011 r. – 47,6%, w 2012 r. – 47,3%), w czym naj-
większy udział miały najmniejsze podmioty (w 2011 – 29,6%, w 2012 r. – 29,4%) (Łapiński 
et al. 2012, s. 18; 2013, s. 15).

Natomiast w mikroekonomicznej perspektywie ubezpieczenie jest jednym z instrumen-
tów zarządzania ryzykiem upadłości przedsiębiorstwa, narzędziem ochrony jego interesu 
finansowego i stabilizatorem kondycji finansowej, ułatwiającym odzyskanie pozycji ekono-
micznej sprzed zdarzenia losowego, dzięki rekompensacie strat i nadzwyczajnych wydatków 
będących konsekwencją szkody. W ramach analizy mikroekonomicznej często wskazuje się 
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na punkt widzenia podmiotu gospodarczego przedstawiając ubezpieczenie jako instrument 
pozwalający zastąpić wielką, ale niepewną stratę powstałą w wyniku zdarzenia losowego – 
stosunkowo niewielką, ale pewną stratą (składką) ubezpieczeniową (Hadyniak 2000, s. 54). 

W literaturze przedmiotu podkreśla się podstawowe znaczenie metody ubezpieczenia 
w małych i średnich przedsiębiorstwach na tle substytucyjnych do niej metod retencji ryzyka 
(tj. samoubezpieczenia polegającego na gromadzeniu rezerw, utworzenia własnego towa-
rzystwa ubezpieczeń wzajemnych, utworzenia captive czyli własnego zależnego towarzy-
stwa ubezpieczeniowego) (Jedynak 2009, s. 45). Gromadzenie rezerw na pokrycie szkód, 
strat i nadzwyczajnych wydatków, założenie TUW lub captive wiąże się z koniecznością 
zaangażowania znacznych środków finansowych, co w przypadku małych i średnich przed-
siębiorstw jest na ogół niemożliwe. Przedsiębiorstwa korzystające z ochrony ubezpieczenio-
wej są postrzegane jako podmioty bardziej wiarygodne i budzące większe zaufanie u partne-
rów biznesowych. W większości norm rachunkowości wśród niefinansowych symptomów 
zagrożenia kontynuowania przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej wymienia się 
m.in. „brak ubezpieczenia od skutków ryzyka lub zdarzeń losowych” (Nowak 2005, s. 13). 
Podobnie w Międzynarodowym Standardzie Rewizji Finansowej nr 520 z 2010 r. brak 
ochrony ubezpieczeniowej wymienia się wśród niefinansowych objawów, które powinny 
wzbudzać wątpliwość, co do zasadności kontynuowania przez jednostkę działalności gospo-
darczej (Szczepankiewicz 2013, s. 61).

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw (a wśród nich jednoosobowej poza-
rolniczej działalności gospodarczej i przedsiębiorstw mikro) wyróżnia się także na tle ubez-
pieczenia dużych firm w kontekście poszukiwania związków pomiędzy ubezpieczeniami 
gospodarczymi i ubezpieczeniami społecznymi, co może stanowić przedmiot badań i ana-
liz polityków społecznych (w zakresie polityki zabezpieczenia społecznego) i specjalistów 
z zakresu finansów publicznych. Dzięki zapewnieniu odpowiedniej ochrony ubezpieczenio-
wej, gospodarstwa domowe, dla których dochody z działalności małych i średnich przed-
siębiorstw stanowią jedyne źródło utrzymania mają szansę samodzielnej egzystencji (bez 
ubiegania się o różne formy publicznego wsparcia) także po zajściu zdarzenia losowego 
(skutkującego stratą lub nadzwyczajnymi wydatkami). W tym kontekście ubezpieczenia ja-
wią się jako narzędzie stabilizujące wydatki publiczne. 

Warto też przedstawić inny kontekst postrzegania ubezpieczenia małych i średnich przed-
siębiorstw przez polityków społecznych. Otóż najczęściej osoby prowadzące jednoosobową 
pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz wspólnicy spółek 
decydują się z powodu ochrony doraźnego interesu ekonomicznego na najniższy poziom 
wymaganych składek na ubezpieczenie społeczne (i zdrowotne). Wysokość składek na ubez-
pieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
i ubezpieczenie zdrowotne jest dla tych podmiotów określona proporcjonalnie do minimal-
nego wynagrodzenia (w przypadku nowo założonych firm) i przewidywanego w danym 
roku przeciętnego wynagrodzenia (dla pozostałych podmiotów). Taka strategia, w powią-
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zaniu z polityką państwa w zakresie zabezpieczenia społecznego (ograniczanie zobowiązań 
i wydatków związanych z katalogiem ryzyka społecznego) i spadkiem poziomu zaufania 
obywateli do państwowych systemów zabezpieczenia społecznego, otwiera – zdaniem wielu 
przedstawicieli nauki o polityce społecznej – nowe szanse dla rozwoju rynku ubezpieczeń 
komercyjnych (Holly 2005, s. 271-275). Ten punkt widzenia w analizie społecznych i eko-
nomicznych konotacji metody ubezpieczenia od wielu lat prezentuje T. Szumlicz, wskazując 
na rynek ubezpieczeń jako niezbędne wsparcie dla indywidualnej przezorności i zapobiegli-
wości Polaków (Szumlicz 2010, s. 345-354). Produkty ubezpieczeniowe dostępne na rynku 
są źródłem „doubezpieczenia” społecznego do oczekiwanego przez obywateli poziomu za-
bezpieczenia dochodu w przypadku realizacji ryzyka społecznego (Szumlicz 2005, s. 140), 
a na tym tle – segment małych i średnich przedsiębiorców stanowi swoistą dźwignię roz-
woju rynku ubezpieczeń osobowych (związanych z ochroną życia, zdrowia i zdolności do 
pracy, zabezpieczenia starości) (Stroiński 2005, s. 223-226; Więckowska 2010, s. 209-220). 

Warto także spojrzeć na znaczenie ubezpieczenia w realizacji funkcji społecznych przez 
MSP. Co prawda przedsięwzięcia w zakresie CSR jeszcze na ogół są przede wszystkim trak-
towane przez MSP jako hamulec (koszty) a nie dźwignia rozwoju (Sokołowska 2009) ale np. 
sam wzrost świadomości i przezorności ubezpieczeniowej uruchamia naturalne mechani-
zmy wspierania społecznej odpowiedzialności biznesu. Identyfikacja i analiza społecznych 
aspektów metody ubezpieczenia upoważnia do postrzegania programów ochrony ubezpie-
czeniowej jako efektywnego atrybutu działań z zakresu CSR w przedsiębiorstwie, co w kon-
sekwencji może przyczynić się do wzrostu popytu na rynku ubezpieczeń. Wykorzystanie 
ubezpieczeniowych instrumentów zarządzania ryzykiem, które równocześnie będą należały 
do katalogu „dobrych praktyk” w przedsiębiorstwie będzie więc efektem świadomego po-
dejścia do ryzyka, profesjonalnego zaprojektowania ochrony ubezpieczeniowej oraz umie-
jętnego wyeksponowania społecznych atutów programu ubezpieczeniowego w kontekście 
korzyści, które mogą odnieść poszczególne grupy interesariuszy. Beneficjentami progra-
mów ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa są wszyscy interesariusze: właściciele, kadra 
menedżerska, pracownicy, dostawcy, odbiorcy, klienci, użytkownicy środowiska naturalne-
go (Gasińska 2014, s. 63). 

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw jest także przedmiotem analiz z punktu 
widzenia psychologii społecznej. Interesujące, zarówno z uwagi na walor poznawczy, jak 
i aplikacyjny oraz projekcyjno-projektowy, są prowadzone przez psychologów społecznych 
(Czapiński 2013), badania poziomu świadomości ubezpieczeniowej, motywacji zastoso-
wania ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, oceny skuteczności i efektywności ochrony 
ubezpieczeniowej (Szumlicz 2013, s. 310-316). Badania te nie tylko pokazują zachowania 
małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do ubezpieczenia jako metody zarządzania 
ryzykiem (np. sposoby zarzadzania ryzykiem, zakres ochrony ubezpieczeniowej, rodzaje 
produktów, wysokość ubezpieczenia itp.) ale także opinie, oceny i poglądy, np. poziom za-
ufania do ubezpieczenia i zakładów ubezpieczeń, uwarunkowania wyboru ubezpieczenia 
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na tle innych instrumentów zarządzania ryzykiem, wyboru zakładu ubezpieczeń i produk-
tów, jakość usług ubezpieczeniowych, efektywność ubezpieczenia itp. (Mikulska 2009, 
s. 81-101). Wyniki tych badań wykorzystywane są w działalności marketingowej zakładów 
ubezpieczeń, w procesie konstruowania i wprowadzania na rynek nowych produktów, udo-
skonalania wizerunku rynkowego przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, a w szczególności 
sposobów komunikowania się z rynkiem w celu pozyskania i utrzymania klientów. Stanowią 
także impuls do podejmowania różnych przedsięwzięć edukacyjnych służących szerzeniu 
wiedzy ubezpieczeniowej i nabywaniu przez podmioty gospodarcze umiejętności ułatwiają-
cych im efektywne korzystanie z ubezpieczeń a także kształtowaniu kompetencji w zakresie 
przezorności i antycypowania ryzyka (Szumlicz 2007, s. 21-26). 

 

Cel, zakres i metoda badania 

Zarówno stopniowy wzrost świadomości i przezorności ubezpieczeniowej obserwowany 
wśród menedżerów i właścicieli firm, jak i wyraźnie widoczny rozwój oferty ubezpiecze-
niowej skierowanej do biznesu pozwala sformułować hipotezę, iż ochrona ubezpieczeniowa 
zajmuje wysoką pozycję wśród instrumentów zarządzania ryzykiem w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Ubezpieczenie często stanowi w MSP realną alternatywę dla aktywnej 
retencji ryzyka, czyli podjęcia świadomej decyzji o ponoszeniu finansowych konsekwencji 
przyszłych zdarzeń losowych (samoubezpieczenie w postaci gromadzenia rezerw finanso-
wych) lub powołania TUW czy też utworzenia własnego zależnego ubezpieczyciela, czyli 
captive. Działania z zakresu aktywnej retencji ryzyka są na ogół niedostępne dla małych 
i średnich podmiotów z uwagi na ograniczenia finansowe i organizacyjne (Jedynak 2009, 
s. 44-48). Należy jednak pamiętać o stosunkowo często występujących w praktyce (szcze-
gólnie MSP) sytuacjach tzw. pasywnej retencji ryzyka, czyli nieuzasadnionym przekonaniu 
o możliwości samodzielnego naprawienia szkód lub nadzwyczajnych wydatków przez fir-
mę, wynikającym z braku świadomości materialnych skutków realizacji ryzyka. W świetle 
powyższych stwierdzeń interesującym celem badawczym staje się monitorowanie szczegó-
łowych strategii MSP w zakresie zarządzania ryzykiem (Zawiła-Niedźwiedzki 2007, s. 27) 
oraz uwarunkowań podejmowania:
 - transferu ryzyka na inny podmiot – polegającego głównie na ubezpieczeniu,
 - retencji ryzyka – czyli tworzenia zawczasu własnego zabezpieczenia (lub nieświadomo-

ści ryzyka),
 - redukcji ryzyka – czyli stosowania zabezpieczeń dobranych do rodzajów zagrożeń, wiel-

kości ryzyka i rozmiarów jego skutków.
Weryfikacja przedstawionej hipotezy oraz realizacja celu badawczego wymaga pozyska-

nia szczegółowych informacji na temat:
 - samoceny menedżerów odnośnie do działań związanych z identyfikacją i szacowaniem 

ryzyka,
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 - stanu przygotowania merytorycznego i organizacyjnego małych i średnich firm do pro-
cesu zarządzania ryzykiem,

 - udziału zewnętrznych podmiotów w zarzadzaniu ryzykiem,
 - podejmowanych działań prewencyjnych,
 - podejmowanych działań retencyjnych,
 - unikania ryzyka,
 - znaczenia ochrony ubezpieczeniowej w procesie zarządzania ryzykiem, 
 - motywów korzystania przez firmy z ubezpieczenia,
 - hierarchii ważności poszczególnych ubezpieczeń w świadomości osób zarządzających 

małym i średnim biznesem,
 - zachowań małych i średnich przedsiębiorstw jako konsumentów usług ubezpieczenio-

wych (zakupy produktów z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz skiero-
wanych specjalnie do małego i średniego biznesu).

 - poziomu zaufania do zakładów ubezpieczeń.
Przedstawiona powyżej lista zmiennych stanowiła podstawę zakresu i konstrukcji narzę-

dzia badawczego. 
W badaniu przeprowadzonym metodą ilościową (sondaż) zastosowano technikę an-

kietową (ankieta audytoryjna wśród studentów studiów niestacjonarnych AFiB Vistula 
w Warszawie prowadzących własne firmy oraz PAPI – Paper and Pencil Interview i poczta 
elektroniczna). Badanie zostało przeprowadzone w miesiącach luty – kwiecień 2014 roku. 
Z uwagi na ograniczenia finansowe i organizacyjne, zastosowano celowy, nielosowy do-
bór próby, a do 153 respondentów dotarto metodą kuli śnieżnej (snowball sampling). Tylko 
w przypadku jednego z menedżerów miała miejsce odmowa udzielenia odpowiedzi. W przy-
padku tej metody zasady doboru próby nie są nadmiernie rygorystyczne, próba nie musi być 
liczna, a sam proces doboru nie jest obciążony wysokimi kosztami. Taki dobór, choć nie 
pozwala na uogólnienie wyników badania na całą populację, umożliwia jednak sformułowa-
nie wniosków zawierających przypuszczenia na temat tendencji występujących w obrębie 
badanego zjawiska. Z uwagi na fakt, iż starano się dobierać respondentów reprezentujących 
różne środowiska (zawód, sektor prowadzenia działalności), można przypuszczać, iż po-
ziom obciążenia próby niereprezentatywnością nie jest wysoki. 

Do badania wykorzystano wystandaryzowane narzędzie w postaci kwestionariusza. 
Taki sposób pomiaru rzeczywistości pozwala pozyskać „twarde” dane, z których można 
wyciągać jednoznaczne wnioski odnośnie pytania „ile”, nie pozwala jednak odpowiedzieć 
na pytanie „jak”. Dla dopełnienia obrazu, należałoby w nieodległej przyszłości zrealizować 
badanie jakościowe, w którym zostałyby podjęte najważniejsze wątki, dla których inspi-
rację stanowiłyby wyniki niniejszego badania ilościowego. Respondenci (przedsiębiorcy, 
właściciele i menedżerowie) odpowiadali na 10 zamkniętych, głównie złożonych pytań, za-
wartych w kwestionariuszu. Siedem pytań miało charakter merytoryczny, a pozostałe trzy 
stanowiły metryczkę, charakteryzującą respondentów. Respondentami byli przedstawiciele 
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małego i średniego biznesu z województwa mazowieckiego (głównie z Warszawy i powia-
tów sąsiadujących). 

Wyniki badania

Charakterystyka respondentów

Jedno z pytań istotnych, z punktu widzenia problematyki badania i ewentualnego pozio-
mu zróżnicowania respondentów, „metryczkowych” dotyczyło wielkości firmy. W badaniu 
zastosowano podział na trzy kategorie charakterystyczne dla zdefiniowania MSP według 
kryterium wielkości zatrudnienia (1-9 pracowników; 10-49; 50-249) i dodatkowo wpro-
wadzono kategorię: „jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza”, ponieważ te 
podmioty mają znaczący udział w strukturze przedsiębiorstw w Polsce. Na pytanie o wiel-
kość firmy odpowiedziało 145 respondentów (ponieważ 7 respondentów wypowiedziało się 
w sposób niejednoznaczny, ich odpowiedzi zostały odrzucone). W tabeli 1 zaprezentowano 
strukturę firm z uwagi na liczbę zatrudnionych.

Tabela 1
Respondenci według wielkości przedsiębiorstwa

Lp. Kryterium wyodrębnienia kategorii firmy Liczba 
respondentów Udział (w %)

1. Jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza 32 22,07
2. Liczba zatrudnionych: 1-9 osób 46 31,72
3. Liczba zatrudnionych: 10-49 osób 29 20,00
4. Liczba zatrudnionych: 50-249 osób 38 26,21
5. Razem 145 100

Źródło: badanie własne.

Osiągnięto dość zrównoważoną strukturę w badaniu wielkości zatrudnienia – niewie-
le powyżej połowy ogółu firm respondentów stanowią przedsiębiorstwa mikro (53,79%), 
a małe i średnie firmy stanowią blisko połowę ogółu.

Na pytanie o okres funkcjonowania firmy na rynku również odpowiedziało 145 respon-
dentów. Staż firmy na rynku przedstawiono w tabeli 2. 

Z punktu widzenia celu badania jakim jest m.in. rozpoznanie postaw respondentów wo-
bec ubezpieczenia, jako narzędzia zarzadzania ryzykiem, interesujący wydaje się rozkład 
próby według kryterium okresu funkcjonowania firmy. Relatywnie dużą część ogółu jedno-
stek próby stanowią przedsiębiorstwa z długim stażem. Firmy funkcjonujące dłużej niż pięć 
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lat stanowią ponad 57% próby i ta struktura jest zbliżona do występującej w polskiej gospo-
darce (w 2011 r. MSP ze stażem dłuższym niż 5 lat stanowiły 62,2 % ogółu MSP) (Łapiński 
et al., 2012, s. 25). Taki rozkład próby pozwala uwzględnić w analizie postawy i zachowania 
firm, których właściciele (menedżerowie) dysponują większymi kompetencjami w zakresie 
zarządzania ryzykiem w firmie zarówno systematycznym (niespecyficznym – zewnętrz-
nym, niezależnym od danego podmiotu gospodarczego) jak i specyficznym (wewnętrznym, 
związanym ze zdarzeniami, które mogą być kontrolowane przez podmiot) i miały okazję 
zweryfikować oczekiwania wobec ubezpieczenia i ubezpieczycieli na podstawie własnych 
doświadczeń. Znaczącą większość wśród badanych MSP stanowią przedsiębiorstwa, które 
przetrwały trudne lata ostatniego kryzysu gospodarczego, co z pewnością budowało ich do-
świadczenia w zakresie radzenia sobie z ryzykiem.

Tabela 2
Respondenci według okresu funkcjonowania na rynku

Lp. Kryterium wyodrębnienia kategorii firmy Liczba 
respondentów Udział (w %)

1. Krócej niż 1 rok 21 14,48
2. Od 1 roku do 5 lat 41 28,28
3. Od 6 lat do 10 lat 30 20,69
4. Dłużej niż 10 lat 53 36,55
5. Razem 145 100

Źródło: jak w tabeli 1. 

Kolejne pytanie charakteryzujące respondentów dotyczyło reprezentowanego przez nich 
sektora gospodarki. Strukturę próby uwzględniającą to kryterium przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3
Respondenci według sektora gospodarki

Lp. Kryterium wyodrębnienia kategorii firmy Liczba 
respondentów Udział (w %)

1. Pierwszy sektor (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo) 10 6,62
2. Drugi sektor (przemysł, budownictwo) 21 13,91
3. Trzeci sektor (usługi wraz z handlem) 109 72,19
4. Czwarty sektor (zdobywanie, przetwarzanie 

i dostarczanie informacji)  11 7,28
6. Razem 151 100

Źródło: jak w tabeli 1.
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Wśród przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu dominują MSP funkcjonujące 
w sektorze usług (72,19%). Biorąc pod uwagę fakt, iż przedsiębiorstwa, które zostały za-
kwalifikowane do umownie wyodrębnionego sektora czwartego (zdobywanie, przetwarza-
nie i dostarczanie informacji) również należą do sektora usług, ta dominacja jest jeszcze 
większa (77,47%). Udział tej kategorii przedsiębiorstw w próbie badawczej jest wyższy 
o ok. 7,5 p.p. niż w ogólnej liczbie MSP w Polsce, który np. w 2012 r. wynosił 70% (Łapiński 
et al. 2012, s. 18).

Z uwagi na wpływ bieżącej sytuacji finansowej firmy na skłonność do ponoszenia kosz-
tów związanych z zarządzaniem ryzykiem (audyt, prewencja, retencja, ubezpieczenie) warto 
przedstawić strukturę respondentów według samooceny sytuacji finansowej firmy. W py-
taniu zastosowano punktową skalę ocen (1 – ocena najniższa, 5 – najwyższa). Samoocenę 
sytuacji finansowej respondentów zaprezentowano w tabeli 4.

Tabela 4
Samoocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Lp. Ocena sytuacji finansowej Liczba firm Udział firm (w %)

1. Bardzo zła 12 7,9
2. Zła 18 11,8
3. Średnia 48 31,6
4. Dobra 51 33,6
5. Bardzo dobra 23 15,1
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Przeciętnie MSP, które uczestniczyły w badaniu oceniają swoją sytuację jako lepszą niż 
przeciętna (3,31), jednakże można zaobserwować dość duże zróżnicowanie ocen. Wśród 
respondentów badania, ponad 48% ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą i bardzo 
dobrą, a tylko niespełna 20% MSP – oceniło ją jako złą lub bardzo złą. Zakładając, iż pewna 
część respondentów spośród 33,6%, którzy średnio (czyli „ani dobrze ani źle”) postrzegają 
swój standing finansowy, skłonna byłaby stwierdzić że wiedzie im się „raczej dobrze” lub 
„nieźle”, to okaże się, że znacznie częściej niż co drugi mały i średni przedsiębiorca jest 
mniej lub bardziej zadowolony z finansowej pozycji swojej firmy. 

Ocena poziomu przedsięwzięć związanych z zarządzaniem ryzykiem w MSP

W pierwszym z merytorycznych pytań badania respondenci zostali poproszeni o sa-
moocenę poziomu świadomości ryzyka występującego w firmie. Ogólnie przedstawiciele 
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badanych firm swoje działania z zakresu identyfikacji ryzyka oceniają jako dość dobre 
(średnia arytmetyczna wszystkich ocen: 3,54). Przedstawiony w tabeli 5 rozkład odpo-
wiedzi wskazuje, iż blisko co drugi z małych i średnich przedsiębiorców (48,7%) dość 
wysoko ocenia własne kompetencje w zakresie identyfikacji ryzyka w firmie. Tylko co 
dziesiąty z respondentów uważa, że jego świadomość ryzyka jest niska lub bardzo niska. 
Należy jednak pamiętać o możliwości występowania różnicy między stanem rzeczywi-
stym a samooceną. 

Tabela 5
Samoocena działań w zakresie identyfikacji ryzyka

Lp. Samoocena działań Liczba firm Udział firm (w %)

1. Bardzo niska 3 2
2. Niska 13 8,5
3. Przeciętna 62 40,8
4. Dobra 50 32,9
5. Bardzo dobra 24 15,8
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Kolejne pytanie dotyczyło samooceny umiejętności szacowania materialnych skutków 
ryzyka w firmie (świadomość kosztów naprawienia szkody, nadzwyczajnych wydatków, 
nieosiągniętych przychodów itp.). Również w tym przypadku samoocena nie była niska 
(średnia arytmetyczna: 3,6), co oznacza, że ogół przedsiębiorców charakteryzuje się więcej 
niż przeciętnymi kompetencjami w zakresie szacowania konsekwencji finansowych realiza-
cji ryzyka w firmie. Istotny jest jednak rozkład odpowiedzi, którego zróżnicowanie ukazuje 
tabela 6 oraz wkres 6. Blisko 60% respondentów ma świadomość występowania finanso-
wych konsekwencji zdarzeń losowych (realizacji ryzyka), stara się oszacować ewentualne 
straty i nawet jeżeli ten szacunek nie jest precyzyjny, to sam fakt świadomego podejmowa-
nia przez nich takiej próby należy ocenić pozytywnie.

Znaczący odsetek respondentów wysoko i bardzo wysoko ocenia poziom przygotowania 
firmy do zarządzania ryzykiem (38,2%). Jednakże równocześnie co trzeci z respondentów 
nie potrafi jednoznacznie określić poziomu przygotowania firmy do realizowania tej funk-
cji, co może oznaczać, iż jednak faktyczny poziom kompetencji w zakresie zarządzania 
ryzykiem jest niższy niż deklarowany (tabela 7). Jest to jeden z wątków analizy, który warto 
byłoby podjąć w badaniu jakościowym, z którego jednoznacznie można byłoby dowiedzieć 
się na czym respondenci opierają swoje przeświadczenie o ogólnie dość wysokim poziomie 
przygotowania do zarządzania ryzykiem.
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Tabela 6
Samoocena świadomości kosztów naprawienia szkody, nadzwyczajnych wydatków 
i strat finansowych w związku z realizacją ryzyka w firmie 

Lp. Skala ocen Liczba firm Udział firm (w %)

1. Bardzo niska 5 3,3
2. Niska 19 12,5
3. Przeciętna 38 25,0
4. Dobra 63 41,4
5. Bardzo dobra 27 17,8
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1. 

Tabela 7
Ocena przygotowania merytorycznego i organizacyjnego firmy do zarządzania 
ryzykiem (są pracownicy znający procedury związane z audytem ryzyka, są 
wyspecjalizowane stanowiska/komórki) 

Lp. Skala ocen Liczba firm Udział firm (w %)

1. Bardzo niska 18 11,8
2. Niska 28 18,4
3. Przeciętna 48 31,6
4. Dobra 37 24,4
5. Bardzo dobra 21 13,8
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1. 

Tabela 8
Korzystanie przez firmę z pomocy zewnętrznych audytorów ryzyka 

Lp. Częstotliwość korzystania z pomocy Liczba firm Udział firm (w %)

1. Wcale 35 23
2. Bardzo rzadko 34 22,4
3. Okazjonalnie 46 30,3
4. Dość często 20 13,1
5. Często lub zawsze 17 11,2
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1. 
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Dwukrotnie większa liczba respondentów nie korzysta lub bardzo rzadko korzysta z po-
mocy zewnętrznych audytorów ryzyka niż z takiej pomocy korzystających. Po uwzględnie-
niu firm, które okazjonalnie korzystają z pomocy zewnętrznej, ponad 75% ogółu respon-
dentów nie dostrzega znaczenia udziału profesjonalistów w zakresie zarządzania ryzykiem 
(inspektorów, specjalistów ds. zarządzania ryzykiem, brokerów ubezpieczeniowych). Przy 
równocześnie dość niskim powszechnie poziomie świadomości ubezpieczeniowej może to 
oznaczać poważne zagrożenie dla kondycji finansowej badanych podmiotów (tabela 8). 

Blisko połowa respondentów wysoko lub dość wysoko ocenia podejmowane w fir-
mach działania prewencyjne. Można przypuszczać, iż są to w większości te badane MSP, 
w których podejmowane są świadome działania w zakresie zarządzania ryzykiem. Trudno 
bowiem przyjąć, iż działania te wynikają z innych postaw niż przezorność i roztropność. 
Relatywnie wysoki odsetek firm, w których nisko, bardzo nisko lub przeciętnie ocenia się 
przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym, niekoniecznie musi świadczyć o całkowitym 
braku czujności i rozwagi, umiejętności antycypowania i ostrożności wśród menedżerów 
tych MSP. Możemy bowiem równocześnie interpretować uzyskany wynik jako konsekwen-
cję przeświadczenia przedstawicieli wielu MSP charakteryzujących się wysokim poziomem 
przezorności i zdolności przewidywania, iż ich działania prewencyjne są niedostateczne 
w stosunku do rozpoznanego ryzyka (prawdopodobieństwa wystąpienia i materialnych kon-
sekwencji). Jest to kolejny obszar niniejszego badania, który wymagałby zarówno pogłębio-
nej analizy pozyskanego w nim materiału empirycznego (dodatkowe korelacje) jak i mógłby 
stanowić cząstkowy cel specjalnego badania jakościowego (tabela 9). 

Tabela 9
Ocena podejmowanych działań prewencyjnych (usuwanie niebezpieczeństw, 
minimalizowanie ewentualnych ujemnych skutków zdarzeń losowych, zapobieganie 
realizacji ryzyka)

Lp. Ocena działań Liczba firm Udział firm (w %)

1. Bardzo niska 11 7,2
2. Niska 18 11,8
3. Przeciętna 48 31,6
4. Wysoka 52 34,2
5. Bardzo wysoka 23 15,2
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1. 

Około 40% respondentów stara się podejmować świadome i skuteczne działania w za-
kresie transferu lub unikania ryzyka (tabela 10), co można uznać jako świadectwo rozwagi 
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i przezorności w prowadzeniu interesów. Taka postawa wynika prawdopodobnie ze zdobyte-
go dotychczas doświadczenia (prawie 60% próby stanowią przedsiębiorstwa funkcjonujące 
na rynku ponad 5 lat). Umiejętność rezygnowania z przedsięwzięć obciążonych wysokim 
poziomem ryzyka (którym często towarzyszy pokusa wysokich zysków) lub outsourcing 
ryzyka pozwalają wielu przedsiębiorstwom przetrwać pomimo niesprzyjających makroeko-
nomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej (a z takim właśnie otoczeniem firmy 
musiały się zmierzyć w ostatnim okresie). 

Tabela 10
Ocena podejmowanych działań z zakresu transferu ryzyka (przenoszenie ryzyka 
na inny podmiot) lub/i unikania ryzyka (rezygnacja z działań obciążonych wysokim 
poziomem ryzyka)

Lp. Ocena działań Liczba firm Udział firm (w %)

1. Bardzo niska 15 9,9
2. Niska 22 14,5
3. Przeciętna 55 36,2
4. Wysoka 42 27,6
5. Bardzo wysoka 18 11,8
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Kolejne pytanie dotyczyło samooceny działań retencyjnych, polegających na gromadze-
niu środków finansowych, które mogłyby posłużyć naprawieniu ewentualnej szkody. Około 
40% respondentów optymistycznie deklaruje możliwość naprawienia szkody lub poniesie-
nia nadzwyczajnych wydatków w ramach własnych oszczędności, co może wynikać zarów-
no z deklarowanej ogólnie wysokiej samooceny sytuacji finansowej jak i niestety słabego 
rozpoznania w zakresie zarówno samej identyfikacji ryzyka jak i jego materialnych skut-
ków (syndrom biernej retencji). Brak realizmu w ocenie prawdopodobieństwa ryzyka i jego 
konsekwencji jest zwykle wrogiem przezorności i prowadzi do rezygnacji z ochrony ubez-
pieczeniowej, co w rezultacie może stanowić poważne zagrożenie dla kondycji finansowej 
przedsiębiorstwa (tabela 11).

Co trzeci z respondentów bardzo wysoko ocenia swoje przedsięwzięcia z zakresu ochro-
ny ubezpieczeniowej a blisko 60% respondentów ocenia je wysoko lub bardzo wysoko, 
jedynie 18,5% badanych firm ocenia te działania krytycznie. Taki rozkład odpowiedzi może 
świadczyć zarówno o faktycznie wysokim poziomie ochrony ubezpieczeniowej w badanych 
firmach, jak i o niewielkim odsetku respondentów (mniej niż 20%), którzy prezentują wyso-
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ki poziom świadomości ubezpieczeniowej i w związku z tym oceniają swoje przedsięwzię-
cia z zakresu ubezpieczeń jako niewystarczające (tabela 12).

Tabela 11
Ocena przedsięwzięć z zakresu gromadzenia środków przeznaczonych na 
naprawienie szkód (ponoszenie finansowych skutków) realizacji ryzyka

Lp. Ocena przedsięwzięcia Liczba firm Udział firm (w %)

1. Bardzo niska 14 9,2
2. Niska 24 15,8
3. Przeciętna 53 34,9
4. Wysoka 45 29,6
5. Bardzo wysoka 16 10,5
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 12
Ocena podejmowanych działań z zakresu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej 

Lp. Ocena działań Liczba firm Udział firm (w %)

1. Bardzo niska 15 9,9
2. Niska 13 8,6
3. Przeciętna 34 22,3
4. Wysoka 41 27,0
5. Bardzo wysoka 49 32,2
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Zakres programów ochrony ubezpieczeniowej MSP 

Programy ochrony ubezpieczeniowej badanych MSP w zakresie ubezpieczeń majątko-
wych wskazują na dominację ubezpieczeń mienia, jednak pewne zaskoczenie budzi stosun-
kowo duży odsetek firm (30,3%), które nie korzystają z najpopularniejszego ubezpieczenia 
(mienia od ognia i innych zdarzeń losowych). Może to świadczyć zarówno o ograniczaniu 
wydatków na ubezpieczenie, jak i wynikać z faktu, iż znaczna część firm prowadzących 
działalność gospodarcza na niewielką skalę (np. w ramach jednoosobowej działalności go-
spodarczej) nie posiada odrębnej siedziby i prowadzi działalność we własnych lokalach 
mieszkalnych. Na tym tle interesująca wydaje się deklaracja dotycząca ubezpieczeń kompu-
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terowych (ok. 40% firm ubezpiecza sprzęt komputerowy i ok. 38 % wykupuje ubezpieczenia 
utraty danych). Ubezpieczenia te występują w ofercie ubezpieczycieli znacznie krócej niż 
klasyczne ubezpieczenia mienia, ale jednak cieszą się wysoką popularnością, prawdopodob-
nie z uwagi na dużą dostępność, stanowiąc często dodatkową ofertę przy zakupie sprzętu 
komputerowego (tabela 13).

Tabela 13
Program ubezpieczeniowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych

Lp. Rodzaj ubezpieczenia Liczba firm Udział firm (w %)

1. Ubezpieczenie mienia (maszyn, urządzeń, budynków, 
towarów itp.) od zdarzeń losowych 106 69,7

2. Ubezpieczenie utraty zysków jako uzupełnienie 
ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych 
(Ubezpieczenie BI) 57 37,5

3. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego 61 40,1
4. Ubezpieczenie utraty danych 58 38,1
5. Ubezpieczenie samochodowe casco 88 57,9
6. Ubezpieczenie samochodowe OC 109 71,7
7. Inne ubezpieczenie obowiązkowe OC 85 55,9
8. Ubezpieczenie dobrowolne OC pracodawcy 52 34,2
9. Ubezpieczenie dobrowolne D&O, chroniące interes 

przedsiębiorców przed roszczeniami 45 29,6
10. Inne ubezpieczenia dobrowolne OC 41 26,9
11. Ubezpieczenie finansowe 61 40,1
12. Ubezpieczenie ochrony prawnej 56 36,8
13. Ubezpieczenie assistance 57 37,5
14. Inne ubezpieczenia majątkowe 56 36,8
15. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Z ubezpieczeń samochodowych w zakresie OC korzysta jedynie ok. 70% responden-
tów, a mniej niż 60% – z ubezpieczeń samochodowych w zakresie AC. Jest to prawdopo-
dobnie związane ze stanem własności: w wielu firmach mikro i małych samochód stanowi 
osobiste mienie właściciela firmy. Jednakże należy podkreślić, iż respondenci zapewniają 
sobie ochronę w zakresie AC znacznie częściej niż wynika to ze statystyk krajowych1. Jest 

1  Z ubezpieczenia komunikacyjnego AC w świetle raportu PIU korzysta jedynie ok. 25% ogółu posiadaczy polisy 
obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. W przypadku przedsiębiorstw jest to znacznie wyższy odsetek (65%) 
Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Polsce (2014). 
http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Rynek_ubezpiecze%C5%84_komunikacyjnych_w_Polsce_przegl%C4%85d_
danych_z_lat_2011_2013.pdf [dostęp: 17.06.2014].
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to prawdopodobnie związane z leasingowaniem pojazdów mechanicznych przez firmy lub 
finansowaniem ich zakupu za pomocą kredytu, wówczas ubezpieczenie AC stanowi wyma-
gane zabezpieczenie transakcji. Blisko 40% ogółu respondentów i równocześnie ponad 50% 
badanych firm korzystających z obowiązkowego ubezpieczenia samochodowego zapew-
nia sobie usługę assistance, co należy również uznać za pozytywny przejaw przezorności  
(tabela 13).

Szczególnie interesujące wydają się odpowiedzi respondentów dotyczące ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej (tabela 13). Wynik niniejszego 
badania wydaje się potwierdzać zarówno powszechne opinie o niskim jeszcze poziomie 
świadomości prawnej i ubezpieczeniowej dotyczących odpowiedzialności cywilnej wśród 
Polaków, jak i obserwowany w skali kraju wzrost znaczenia ubezpieczeń OC. Co trzeci 
z respondentów korzysta z dobrowolnych ubezpieczeń OC pracodawcy za szkodę na osobie 
pracownika, blisko 30% – korzysta z ubezpieczenia OC przedsiębiorcy (D&O), a ponad 
25% – wykupiło inną polisę dobrowolnego ubezpieczenia OC. Wprawdzie udział ubezpie-
czeń OC (poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC) jest w Polsce od wielu lat wielo-
krotnie niższy w krajach UE i w USA, jednak równocześnie notuje się stały wzrost udziału 
składki ubezpieczeń OC w składce przypisanej brutto w II. Dziale. W ostatnim dziesięciole-
ciu XX. w. udział ubezpieczeń OC w portfelu ubezpieczeń majątkowych (bez ubezpieczeń 
komunikacyjnych) w USA wynosił 70%; w UE – 48%; w Polsce – 10%. Udział składki 
ubezpieczeń OC w składce przypisanej brutto Działu II. (Grupy 11-13) w Polsce wynosił 
w roku 1997 2,20%; w roku 2002 – 3,47%, a w roku 2013 – 7,35%. (Wolińska 2014, s. 4-6; 
Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartale 2013 r. 2014, s. 10). 

Relatywnie wielu respondentów (ok. 56%) korzysta z obowiązkowego ubezpieczenia 
OC, innego niż komunikacyjne. Wynika to z faktu, iż wśród respondentów znalazło się wie-
le firm, dla których ubezpieczenie OC jest obowiązkowe na podstawie art. 4, p. 4 Ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z 2003 r. (np. podmioty zajmujące się ob-
sługą finansową, multiagencje ubezpieczeniowe, kancelarie prawne, pośrednicy w sprzeda-
ży usług turystycznych, architekci, lekarze). Należy odnotować dość wysoki udział (blisko 
37%) firm, które zapewniły sobie ochronę prawną w przypadku roszczeń z tytułu odpowie-
dzialności cywilnej. Ubezpieczenie to stanowi najczęściej dodatkową opcję do ubezpiecze-
nia OC (Grupy 11-13). 

Z ubezpieczeń finansowych (w tym np.: ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, 
zapłaty wierzytelności handlowych, ubezpieczenie należności eksportowych, ubezpiecze-
nie należności krajowych) korzysta ok. 40% respondentów. Z bardzo istotnych, z punktu 
widzenia stabilności finansowej ubezpieczeń BI (stanowiących opcję dodatkową ubezpie-
czenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych czyli tzw. FLExA) korzysta także blisko 
40% respondentów. To oznacza, że relatywnie wielu małych i średnich przedsiębiorców 
dostrzega zagrożenie związane z utratą zysku w związku z przestojem spowodowanym utra-
tą, uszkodzeniem czy też zniszczeniem mienia. Nieosiągnięte korzyści finansowe w takich 
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przypadkach mogą bowiem być znacznie wyższe niż rzeczywiste straty w mieniu spowodo-
wane ogniem i innymi zdarzeniami losowymi (tabela 13). 

W badanych MSP występują bogate programy ubezpieczeń osobowych (tabela 14). 
Najczęściej należą do nich ubezpieczenia kosztów leczenia i NNW (71%), ubezpieczenia 
zdrowotne (66,4%), grupowe ubezpieczenia na życie (59,8%), ubezpieczeniowe formy za-
bezpieczenia emerytalnego (32,8%). Należy jednak z rezerwą ocenić te odpowiedzi. O ile 
bowiem wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej w zakresie KL i NNW jest prawdopo-
dobny, głownie z uwagi na fakt, iż ubezpieczenia te stanowią często rozszerzenie ochrony 
w polisach komunikacyjnych, o tyle deklaracje dotyczące pozostałych ubezpieczeń osobo-
wych mogą budzić wątpliwości odnośnie do poziomu zrozumienia pytania. W szczególno-
ści mało prawdopodobne jest występowanie tak wysokiego poziomu ochrony w zakresie 
ubezpieczeń zdrowotnych, a przede wszystkim ubezpieczeniowych form zabezpieczenia 
emerytalnego. Stosowanie tej ostatniej formy ochrony byłoby możliwe jedynie w najwięk-
szych spośród badanych MSP, a tymczasem wśród ogółu respondentów jest tylko 26,21% 
firm zatrudniających 50-249 osób. Można więc postawić hipotezę, iż wielu respondentów 
nie wykazuje dostatecznej znajomości specyfiki dostępnych produktów ubezpieczeń osobo-
wych, myląc je z ubezpieczeniami społecznymi (np. emerytalnymi, chorobowymi lub zdro-
wotnymi), choć zostali poinformowani, iż pytania odnoszą się wyłącznie do ubezpieczeń 
komercyjnych i nie dotyczą ubezpieczeń społecznych. 

Tabela 14
Program ubezpieczeniowy MSP 

Lp. Ubezpieczenia osobowe Liczba firm Udział firm (w %)

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw 
nieszczęśliwych wypadków 108 71,0

2. Grupowe ubezpieczenie na życie 91 59,8
3. Ubezpieczenia zdrowotne 101 66,4
4. Ubezpieczeniowe formy zabezpieczenia emerytalnego 50 32,8
5. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Co czwarta firma korzysta z gotowych produktów w postaci ubezpieczenia pakietowego 
(tabela 15). Ubezpieczenia tego typu są dedykowane małym podmiotom gospodarczym, wy-
branym branżom i szczególnym grupom zawodowym; coraz częściej występują w ofercie 
rynkowej zakładów ubezpieczeń. Przedstawia się je jako wygodne i łatwo dostępne narzę-
dzie zarządzania ryzykiem przez MSP. W ubezpieczeniach pakietowych zwykle występuje 
podstawowy (bazowy) zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz oferta możliwości wzbogace-
nia (rozszerzenia) standardowego zakresu. Ubezpieczenia pakietowe są przede wszystkim 
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elementem polityki marketingowej zakładów ubezpieczeń, wynikającym z procesu segmen-
tacji rynku. Ocena tego instrumentu z punktu widzenia samych ubezpieczających (klientów 
zakładów ubezpieczeń) nie jest jednoznacznie pozytywna (Kliszcz 2008, s. 1) Pojawiają się 
opinie, iż firmy korzystające z ubezpieczenia pakietowego nie podejmują samodzielnych 
przedsięwzięć z zakresu zarządzania ryzykiem i nie dostrzegają konieczności indywiduali-
zowania ochrony i dopasowywania jej do własnych, specyficznych potrzeb. Przedstawiciele 
MSP zwracają także uwagę na wysokość składki, która ich zdaniem bywa za wysoka, bo-
wiem obejmuje nie tylko niezbędne obszary i poziomy ochrony. Prawdopodobnie jest to 
podstawowy powód korzystania w tak niewielkim stopniu przez respondentów z ubezpie-
czeń pakietowych. 

Tabela 15
Konstrukcja oferty programu ubezpieczeniowego – gotowe pakiety dla MSP

Lp. Rodzaj programu Liczba firm Udział firm (w %)

1. Ubezpieczenia pakietowe 38 25
2. Ubezpieczenia indywidualne 114 75
3. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Motywy korzystania z ochrony ubezpieczeniowej i hierarchia ważności 
ubezpieczeń

Istotnym komponentem badania poziomu świadomości ubezpieczeniowej jest identy-
fikacja czynników motywujących podmiot do zastosowania ochrony ubezpieczeniowej. 
Respondenci najczęściej wskazywali obowiązek jako powód korzystania z ubezpieczenia 
(79,6% ogółu firm biorących udział w badaniu). Taki wynik nie budzi zdziwienia, potwier-
dzając powszechną opinię o wpływie ubezpieczeń obowiązkowych na rozwój rynku ubez-
pieczeniowego. Na drugim miejscu znalazła się obawa o przyszłość firmy, co można uznać 
za dowód właściwego rozumienia istoty i funkcji ubezpieczenia. Doświadczenie własne 
(31%) i obserwacja doświadczeń innych firm (38,2%) także stanowią dla respondentów 
istotną motywację dla zapewnienia sobie ochrony ubezpieczeniowej (tabela 16). 

W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o decyzję w sprawie wyboru tylko 
jednego (ich zdaniem najważniejszego i najbardziej przydatnego) z sześciu przedstawionych 
ubezpieczeń. Na pierwszym miejscu – zgodnie z przewidywaniem – znalazły się ubezpie-
czenia mienia (ok. 40% respondentów). Niespełna 35% respondentów wymieniło ubezpie-
czenia osobowe, co może świadczyć o wyjątkowo prospołecznej kulturze zarządzania za-
sobami ludzkimi w tych firmach. Zaledwie 15% respondentów wybrałoby ubezpieczenia 
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odpowiedzialności cywilnej, co potwierdza hipotezę o niskim poziomie wiedzy na temat 
materialnych skutków ewentualnych roszczeń z tytułu OC. Ochrona mienia ma zdecydowa-
ny priorytet, choć w wyniku niekorzystnego przebiegu zdarzenia losowego można utracić 
nie więcej niż się posiada. Natomiast obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej osobie 
trzeciej może pociągnąć za sobą wydatki przekraczające wartość posiadanego mienia i ko-
nieczność uruchomienia przyszłych dochodów (tabela 17). 

Tabela 16
Powody korzystania przez firmy z ubezpieczenia

Lp. Powody korzystania z ubezpieczenia Liczba firm Udział firm (w %)

1. Obowiązek ubezpieczenia. 121 79,6
2. Obawa o przyszłość firmy 108 71,0
3. Nieszczęśliwe zdarzenie, które miało miejsce we 

własnej firmie 47 31,0
4. Nieszczęśliwe zdarzenie w innej firmie znanej 

respondentom 58 38,2
5. Sugestia, rada znajomych, rodziny 48 31,6
6. Reklama ubezpieczeń 24 15,8
7. Namowa agenta ubezpieczeniowego 23 15,1
8. Inne powody 63 41,0

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 17
Hierarchia ważności ubezpieczeń

Lp. Hierarchia ubezpieczeń Liczba firm Udział firm (w %)

1. Ubezpieczenia mienia (ruchomego i nieruchomego) 61 40,2
2. Ubezpieczenia osobowe (na życie, chorobowe, 

wypadkowe, zdrowotne) 52 34,2
3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 23 15,1
4. Ubezpieczenia finansowe 7 4,6
5. Ubezpieczenia ochrony prawnej 6 3,9
6. Ubezpieczenia assistance 3 2,0
7. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Około 40% respondentów docenia znaczenie ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem 
w firmie. Wysoką i bardzo wysoką wagę przypisuje ubezpieczeniom 40% badanych MSP. 
Dla 30% firm ubezpieczenie nie odgrywa w ogóle albo niewielką rolę w ochronie ich in-
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teresu majątkowego. Co trzeci badany przeciętnie ocenia znaczenie ubezpieczenia, co po 
zsumowaniu z ocenami niskimi i bardzo niskimi, daje ubezpieczeniom niewysoką pozycję 
wśród instrumentów zarządzania ryzykiem (tabela 18).

Tabela 18
Znaczenie ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w firmie

Lp. Ocena znaczenia Liczba firm Udział firm (w %)

1. Bardzo niskie 23 15,1
2. Niskie 22 14,5
3. Przeciętne 46 30,3
4. Wysokie 43 28,3
5. Bardzo wysokie 18 11,8
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 19
Poziom zaufania do zakładów ubezpieczeń na podstawie własnych doświadczeń 

Lp. Ocena poziomu zaufania Liczba firm Udział firm (w %)

1. Bardzo niskie 14 9,2
2. Niskie 37 24,3
3. Przeciętne 49 32,3
4. Wysokie 41 27,0
5. Bardzo wysokie 11 7,2
6. Razem 152 100

Źródło: jak w tabeli 1. 

Ocena znaczenia i ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w firmie może być uzależnio-
na od wielu czynników, m.in. przyjętej strategii zarządzania ryzykiem, bieżącego standingu 
finansowego i oceny perspektywicznej sytuacji finansowej, specyfiki ryzyka (rodzaju i po-
ziomu), a także poziomu zaufania do ubezpieczenia i instytucji ubezpieczeniowych (zakła-
dów ubezpieczeń). Bez wątpienia firmy, które deklarują niski poziom zaufania do zakładów 
ubezpieczeń, chętniej i częściej korzystają z innych niż ubezpieczenie narzędzi. Na podsta-
wie odpowiedzi (tabela 19) na pytanie o poziom zaufania do ubezpieczycieli można stwier-
dzić, iż wśród respondentów niewielką przewagę mają firmy darzące zakłady ubezpieczeń 
wysokim lub bardzo wysokim poziomem zaufania (34,2%), nad firmami które wyrażają 
niski i bardzo niski poziom zaufania (33,5%). Należy podkreślić, iż większy odsetek respon-
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dentów deklaruje bardzo niski poziom zaufania do zakładów ubezpieczeń (9,2%) niż bardzo 
wysoko (7,2%). Co trzeci respondent ocenia przeciętnie swoje zaufanie do ubezpieczycieli, 
co w szczególności w zestawieniu z ocenami negatywnymi wskazuje na potrzebę budowa-
nia przez zakłady ubezpieczeń pozytywnego wizerunku rynkowego, wzmacniania poziomu 
zaufania do instytucji ubezpieczeniowych i ubezpieczenia, co bez wątpienia skłoni MSP do 
częstszego niż dotychczas korzystania z ochrony ubezpieczeniowej. 

Podsumowanie

Analiza i ocena miejsca i roli MSP na rynku ubezpieczeniowym wymaga zwrócenia 
uwagi na ich charakterystykę jako podmiotów stymulujących rozwój rynku ale także wyma-
gających odpowiednich przedsięwzięć ze strony zakładów ubezpieczeń, pośredników ubez-
pieczeniowych i innych instytucji wspomagających efektywne wykorzystanie instrumentów 
ubezpieczeniowych. Przede wszystkim: 
 - segment małych i średnich przedsiębiorstw tworzy 1,76 mln potencjalnych klientów za-

kładów ubezpieczeń, 
 - MSP należą do specyficznych, niejednorodnych pod względem rodzaju ryzyka podmio-

tów popytowych rynku ubezpieczeniowego (różne branże i grupy zawodowe, różny za-
kres przestrzenny i skala działalności gospodarczej),

 - MSP wymagają szczególnego wsparcia w zakresie zarządzania ryzykiem; brakuje możli-
wości zaangażowania profesjonalnych audytorów ryzyka (risk managerów).
Ubezpieczenie należy postrzegać jako podstawowe, łatwo dostępne i skuteczne narzędzie 

utrzymania równowagi MSP, w przypadku występujących ze statystyczną prawidłowością 
nadzwyczajnych zdarzeń losowych, stanowiących zagrożenie dla ich kondycji finansowej, 
gdyż inne instrumenty (samoubezpieczenie, utworzenie własnego TUW, powołanie własne-
go wewnętrznego TU – captive) są niedostępne z uwagi na bariery finansowe, organizacyjne 
i prawne. Obok innych alternatywnych i komplementarnych metod zarządzania ryzykiem, 
np. unikanie, prewencja, retencja ryzyka, ubezpieczenie jest więc podstawową, realną stra-
tegią podejścia do ryzyka w MSP. 

Zrealizowane badanie miało na celu identyfikację szczegółowych strategii MSP w zakre-
sie zarządzania ryzykiem. W szczególności celem badania było rozpoznanie stanu przygo-
towania merytorycznego i organizacyjnego MSP do procesu zarządzania ryzykiem: udziału 
zewnętrznych podmiotów, sposobów zarządzania (unikanie ryzyka, podejmowanie działań 
prewencyjnych, retencyjnych, stosowanie ubezpieczenia). Wśród zmiennych do zbadania 
pojawiły się także: znaczenie ochrony ubezpieczeniowej, motywy korzystania z ubezpiecze-
nia, hierarchia ważności ubezpieczeń i poziom zaufania do zakładów ubezpieczeń. Wyniki 
badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
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 - MSP starają się świadomie podchodzić do ryzyka (połowa respondentów podejmuje 
działania związane z identyfikacją tegoż),

 - ok. 60% respondentów deklaruje świadomość kosztów naprawienia szkody (uwaga na 
syndrom retencji pasywnej!),

 - prawie 40% respondentów pozytywnie ocenia stan przygotowania merytorycznego i or-
ganizacyjnego swojej firmy do zarządzania ryzykiem (uwaga: stan rzeczywisty może 
znacznie odbiegać od samooceny) – vide: pytanie weryfikujące odnośnie do ubezpieczeń 
osobowych),

 - niewielu respondentów korzysta z pomocy profesjonalnych doradców w zarządzaniu 
ryzykiem (co czwarty), co może rodzić obawy, iż zarządzanie ryzykiem w większości 
firm jest nieefektywne i obciążone błędami (wniosek: otwarcie dla rozwoju usług audy-
torskich),

 - stwierdza się słaby stan w zakresie przedsięwzięć prewencyjnych (ok. 50%) oraz unika-
nia ryzyka (ok. 40%) – wniosek: niski poziom świadomości ryzyka w MSP,

 - wynik badania potwierdził hipotezę roboczą, iż MSP dążą głównie do zapewnienia 
ochrony ubezpieczeniowej mienia,

 - MSP w niewystarczającym stopniu dostrzegają znaczenie nowoczesnych produktów  
(np. dobrowolnych ubezpieczeń: OC pracodawcy, ubezpieczeń D&O, ubezpieczeń BI, 
ubezpieczeń ochrony prawnej) – zbyt mało respondentów korzysta z tej ochrony; wnio-
sek: podjęcie bardziej skutecznych działań na rzecz propagowania wiedzy na temat istoty 
ryzyka i podniesienia efektywności programów ubezpieczeniowych,

 - pozytywnie należy ocenić poziom zapewnienia ochrony zdrowia i życia osób zatrudnio-
nych w MSP (pracowników, właścicieli itp.) ale wynik badania równocześnie świadczy 
o niskim poziomie wiedzy, zarówno o tych ubezpieczeniach, jak i ubezpieczeniach spo-
łecznych – wniosek j.w.,

 - zauważa się dość niski poziom zaufania do zakładów ubezpieczeń, co może wynikać 
zarówno z błędów zakładów ubezpieczeń, np. na poziomie zawierania umów ubezpie-
czenia, jak i likwidacji szkód oraz z niedostatku wiedzy przedstawicieli MSP o istocie 
ubezpieczenia jako narzędzia zarządzania ryzykiem. 
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Insurance in Risk Management of a Small and Medium Enterprise  
in the Light of Empirical Research Findings

Summary

The study is a presentation of the empirical research findings whose aim was to identify specific 
strategies of SMEs as regards risk management and verification of the hypothesis that insurance is 
a basic, easily accessible and efficient tool for SME balancing in the case of occurring with the sta-
tistical regularity extraordinary fortuitous events being a threat for their financial condition. Other 
instruments (self-insurance, setting up one’s own mutual insurance company, setting up one’s own 
internal insurance company – captive) are unavailable due to financial, organisational and legal barri-
ers. Apart from other (alternative and complementary) methods of risk management (e.g. risk avoid-
ance, prevention, retention), insurance is, therefore, the basic, real strategy of approach to the risk at 
the SME. In the study, the author provided the conclusions relating to:
 - managers’ self-appraisal as regards the activities connected with risk identification and estimation;
 - state of the substantial and organisational preparedness of small and medium firms for the risk 

management process;
 - participation of external entities in risk management;
 - undertaken preventive measures;
 - undertaken retention measures;
 - risk avoidance;
 - importance of insurance protection in the process of risk management; 
 - motives for the use of insurance by firms;
 - hierarchy of importance of individual types of insurance in awareness of the people managing 

small and medium-sized business;
 - behaviour of small and medium enterprises as consumers of insurance services (purchases of 

products in the area of property and personal insurance as well as those addressed particularly to 
small and medium business);

 - level of confidence in insurance companies.

Key words: risk management, SME, insurance.
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