
 
WSTĘP 
 
Podręcznik „Zarządzanie ryzykiem” został pomyślany jako zasadnicze  

i kompletne pisane źródło wiedzy dla studiujących przedmiot „Zarządzanie 
ryzykiem” w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.  

Układ i zawartość książki zostały podyktowane użytecznością  
w procesie dydaktycznym. W podręczniku zawarto skondensowaną wiedzę 
stanowiącą przedmiot wykładów, ale także ćwiczeń i seminariów ― zdaniem 
autora stanowi to dodatkowy atrybut użyteczności ułatwiający studentom 
przygotowanie się do zajęć i indywidualne studiowanie.  

Literatura przedmiotu jest trudna do skompletowania. Różne obszary  
i aspekty zarządzania ryzykiem napotkać można w naukowej literaturze dotyczącej 
organizacji i zarządzania, teorii decyzji, teorii informacji itp. Przyczyną tego stanu 
rzeczy jest współcześnie brak jednolitej i całościowej teorii zarządzania ryzykiem 
― jej budowaniem zajmują się naukowcy i jak się wydaje, osiągną pozytywny 
rezultat już w niedalekiej przyszłości. Z tej przyczyny, aby zaoszczędzić czas  
i wysiłek studentów na poszukiwanie literatury, podręcznik zawiera wypisy  
z dorobku innych autorów ― znawców przedmiotu oraz treści stanowiące 
indywidualny dorobek naukowy autora.  

Budując podręcznik autor skorzystał z dorobku następujących ludzi nauki: 
1. Jan Gołębiewski: Zarządzanie ryzykiem. „Wiedza Obronna. Kwartalnik 

Towarzystwa Wiedzy Obronnej” 2005r., nr 4 (215). – rozdział 1. 
2. Józef Moczulski: Zarządzanie ryzykiem. „Przegląd Wojsk Lądowych” 

Kwiecień 2005 nr 4 (550) – podrozdział 1.3. w części dotyczącej arkusza 
analizy ryzyka. 

3. Paweł Tyrała: Zarządzanie Kryzysowe. Ryzyko – Bezpieczeństwo – 
Obronność. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001. – rozdział 2.  

4. Wiesław Sadowski: Decyzje i prognozy. Wydanie drugie zmienione. 
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1981. – rozdziały:  
3.1. (za wyjątkiem 3.1.7. i 3.1.8.) oraz 3.2. 

Natomiast materiał poznawczy dotyczący metod identyfikacji i pomiaru 
poziomu ryzyka oraz narzędzi zarządzania ryzykiem stanowi indywidualny dorobek 
naukowy autora i został zawarty w podrozdziałach: 3.1.7. i 3.1.8. oraz w rozdziale 
3.3. 

Treści merytoryczne poszczególnych rozdziałów podręcznika zostały 
wzbogacone pytaniami sprawdzającymi oraz zadaniami (w nawiasach podano 
odpowiedzi) – odpowiadając na nie, studenci mogą zweryfikować swój stan 
wiedzy. 

Mając nadzieję, że podręcznik będzie pomocny w procesie studiowania, życzę 
sukcesów edukacyjnych! 
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