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WYBRANE ASPEKTY ZAGROŻEŃ I RYZYKA W TRANSPORCIE 

 

W artykule dokonano przeglądu literatury naukowej w zakresie wybranych zagadnień dotyczących problematyki ryzyka w 

działalności operatorów transportowych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę identyfikacji zagrożeń oraz ocenę ryzyka  w 

procesach transportowych. Wskazano także potencjalne korzyści wynikające z działań realizowanych w ramach zarządzania 

ryzykiem. 

  

WSTĘP 

Rozwijana od drugiej połowy XX wieku dyscyplina naukowa 
Risk Management, czyli zarządzanie ryzykiem, stała się jednym z 
integralnych elementów strategii zarządzania każdej działalności, w 
tym także transportowej. Polega na przewidywaniu potencjalnych 
zagrożeń oraz na próbie minimalizacji ich skutków. Ze względu na 
dużą zależność transportu drogowego od zdarzeń losowych oraz 
działań osób trzecich, zarządzanie ryzykiem jest dla tej branży 
szczególnie istotne – zarówno ze strony przewoźników, jak i jedno-
stek administracyjnych. 

Ocena poziomu ryzyka potencjalnych, niepożądanych zdarzeń 
i identyfikacja zdarzeń zakłócających dostawy jest szczególnie 
ważna dla przedsiębiorstw transportowych. Pozwala bowiem na 
przeprowadzenie działań prewencyjnych oraz opracowanie proce-
dur awaryjnych. Ważnym aspektem jest też zapewnienie odpowied-
niego środowiska dla przewożonych ładunków. Ryzyko zakłóceń 
oraz same zakłócenia odnoszą się w dużej mierze do transportu. 
Ciągłość procesu transportu to skuteczne i terminowe dostarczenie 
towaru (przesyłki) do odbiorcy. Ocena poziomu ryzyka potencjal-
nych, niepożądanych zdarzeń i identyfikacja zdarzeń zakłócających 
bądź opóźniających dostawy jest szczególnie ważna dla przedsię-
biorstw transportowych. Pozwala bowiem na przeprowadzenie 
działań prewencyjnych oraz opracowanie procedur awaryjnych. 
Stąd też zainteresowanie zakłóceniami w sferze działalności trans-
portowej – szczególnie w kontekście wyzwań rynkowych, jakie stoją 
przed dzisiejszymi przedsiębiorstwami. 

1. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W PROCESACH 
TRANSPORTOWYCH  

Identyfikacja ryzyka jest jednym z najważniejszych i podstawo-
wych elementów zarządzania ryzykiem. Odpowiednie i właściwe 
przeprowadzenie tego procesu jest niezbędne nie tylko do zarzą-
dzania ryzykiem. Etap identyfikacji ryzyka polega na zebraniu naj-
ważniejszych informacji na temat występujących zagrożeń, które 
mogą wpłynąć bezpośrednio lub pośrednio na realizację wyznaczo-
nych zadań transportowych [6].  Identyfikacja ryzyka polega na: 
rozpoznaniu zagrożeń, określeniu, skategoryzowaniu oraz opisaniu 
różnych rodzajów ryzyka, które mogą zagrozić prawidłowej realizacji 
celów zarówno podczas organizacji, jak i realizacji procesów trans-
portowych. Zidentyfikowane zagrożenia mogą uniemożliwić realiza-
cję wyznaczonych celów, a także spowodować szkody lub zepsuć 
wizerunek firmy [5]. Identyfikacja ryzyka powinna uwzględniać 
wszystkie zdarzenia, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, powo-
dujące jego wystąpienie, ponieważ mają one ważne znaczenie w 

kierowaniu i podejmowaniu decyzji. Należą do nich zarówno znane, 
jak i nowe kategorie ryzyka [1, s. 81].  

Ryzyko występujące w przedsiębiorstwach lub procesach 
transportowych może wiązać się z: 
– błędnymi decyzjami spowodowanymi nieprawdziwymi, nierze-

telnymi, niedostatecznymi oraz nieprawidłowymi informacjami,  
– niedopilnowaniem, niewiedzą lub nieprzestrzeganiem przepisów 

oraz wyznaczonych procedur związanych z wymaganymi do-
kumentami, obowiązującymi obowiązkami przewoźnika,   

– czynnikiem ludzkim,  
– czynnikiem technicznym,  
– czynnikiem losowym.  

Transport towarów związany jest w szczególności z możliwo-
ścią wystąpienia zagrożenia uszkodzenia towarów bądź też ich 
utraty. Zagrożenie to bardzo często wynika z niekompetentności 
przedsiębiorstwa transportowego, a dokładniej rzecz ujmując zależy 
ono od niekompetentnego, nieodpowiedzialnego pracownika, który 
doprowadza do sytuacji wystąpienia zagrożenia podczas przewozu 
towaru.  Zagrożenie bezpieczeństwa podczas przewozu powierzo-
nego towaru powstają poprzez czynniki zewnętrzne dotyczące 
przede wszystkim stanu technicznego pojazdu, zabezpieczenia 
towaru podczas transportu oraz wpływu otoczenia zewnętrznego na 
przewożony towar. W szczególności należy uwagę zwrócić na 
elementy takie jak [1]: 
– Stan techniczny pojazdu. Firma dysponująca nową flotą trans-

portową, która jest na bieżąco monitorowana pod względem 
stanu technicznego oraz naprawiana wyłącznie w autoryzowa-
nych punktach będzie większym konkurentem na rynku niż fir-
my, których samochody pozostawiają wiele do życzenia pod 
względem stanu technicznego, wieku pojazdów, ilości przeby-
tych kilometrów co za sobą niesie większe prawdopodobieństwo 
usterek środka transportu. 

– Odpowiednie zabezpieczenie przesyłki. Najważniejsze jest aby 
transportować powierzony towar odpowiednio dobranym środ-
kiem transportu oraz odpowiednio umocować przesyłkę, odpo-
wiednio ją ułożyć tak aby nie stwarzała zagrożenia przemiesz-
czenia się podczas jazdy. 

– Stan techniczny dróg. Jest czynnikiem związanym z otoczeniem 
wpływającym na proces transportowy. Jest to jedyny czynnik, 
na który przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Wiąże się to z dosto-
sowaniem techniki jazdy przez kierowcę do warunków z jakimi 
musi się zmierzyć. Jeśli stan techniczny drogi nie pozwala na 
płynny przejazd, kierowca musi dostosować technikę jazdy do 
panujących warunków. 

– Umiejętności kierowcy. Zminimalizowanie zagrożeń wynikają-
cych z transportu drogowego związane jest z posiadanymi 
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umiejętnościami kierowcy, jego stanu psychofizycznego, odpo-
wiednimi kwalifikacjami oraz z jego doświadczeniem.  Zdarzają 
się sytuacje, w których nawet najlepiej wyszkolony kierowca 
może popełnić błąd. Bardzo często związane jest to ze zmę-
czeniem kierowcy, rozkojarzeniem oraz stresem, z którym przy-
chodzi mu się zmierzyć. Na zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa w transporcie mają wpływ regulacje prawne. Dotyczą one 
maksymalnego okresu prowadzenia pojazdu bez przerwy. Czę-
stotliwości oraz długości przerw w prowadzeniu pojazdu, prze-
strzeganie przepisów ruchu drogowego, wysoka kultura jazdy, 
oraz dbanie o samopoczucie (regularne odzywanie się, warto-
ściowy wypoczynek w czasie przerw). 
Bardzo istotną rolę w identyfikacji ryzyka pełni konsekwencja. 

Dzięki niej możliwe jest wybranie wszystkich istotnych zagrożeń 
oraz zdefiniowanie rodzajów ryzyka z nich wynikających. Istotą 
identyfikacji ryzyka jest wychwycenie wszystkich kategorii ryzyka, 
które mogą wystąpić w działalności przedsiębiorstwa. Dlatego też 
zalecane jest wykorzystywanie różnych metod, wzajemnie się uzu-
pełniających i weryfikujących.  

Sporządzając zestaw czynników ryzyka zagrażających firmie, 
powinniśmy odwoływać się do: 
– przeszłości, historii przedsiębiorstwa (zdarzenia jakie miały 

miejsce i mogą się powtórzyć),  
– aktualnego stanu (organizacja, procesy, kondycja finansowa) i 
– przyszłości (poprzez uwzględnienie planów rozwojowych i stra-

tegicznych celów, a także tendencji i trendów występujących w 
branży, prognoz rozwoju sytuacji na rynku, wiedzy o konkurencji 
itp.) 
Informacje przydatne w fazie identyfikacji ryzyka są rozproszo-

ne, konieczne jest więc włączenie do tych prac możliwie szerokiego 
zespołu ludzi dysponujących potencjalnie przydatną wiedzą i do-
świadczeniem, którzy reprezentują różne sfery aktywności przed-
siębiorstwa i różne punkty widzenia. 

Do najczęściej stosowanych metod należą: 
– analiza SWOT, 
– lista zdarzeń, 
– lista kontrolna, 
– analiza wewnętrzna, 
– warsztaty moderowane i wywiady, 
– wizja lokalna, 
– metoda delficka, 
– burza mózgów, 
– metoda Crawforda, 
– 5 „dlaczego ?” 
– analiza procesów, 
– analiza PESTLE, 
– metoda HAZOP. 

Wynikiem przeprowadzonej identyfikacji źródeł ryzyka powinno 
być opracowanie listy zidentyfikowanego ryzyka, źródłowych przy-
czyn ryzyka, czy też zaktualizowanych kategorii ryzyka. 

W przypadku niniejszego opracowania listę zidentyfikowanych 
zdarzeń zakłócających opracowano na podstawie przeglądu literatu-
ry, analiz branżowych tworząc tzw. listę zdarzeń, którą to listę za-
stosowano w ankietach, prosząc respondentów o ewentualne uwagi 
bądź uzupełnienie jej dodatkowymi punktami. 

Należy podkreślić, że próby opracowania a priori listy możli-
wych kategorii ryzyka, nigdy nie będą miały charakteru uniwersal-
nego i wyczerpującego, nadającego się do zastosowania w zarzą-

dzaniu ryzykiem każdego przedsiębiorstwa. Należy traktować je 
jako przykład wymagający adaptacji do określonych warunków. 

Zidentyfikowane ryzyka należy w następnej kolejności poddać 
analizie mającej za zadanie określenie prawdopodobieństw wystą-
pienia danego ryzyka oraz określenia możliwych skutków. Analizie 
należy poddać wszystkie czynniki wywołujące ryzyko, które równo-
cześnie zagrażają osiągnięciu wyznaczonego celu realizacji eko-
nomicznie uzasadnionego i bezpiecznego procesu transportowego. 
Pominięcie lub zbagatelizowanie niektórych rodzajów ryzyka obniża 
sens dalszego działania, a co za tym idzie naraża przedsięwzięcie 
związane z zarządzaniem ryzykiem na niepowodzenie. Mając do 
dyspozycji zebrane przyczyny powstawania ryzyka należy je szcze-
gółowo zbadać pod jakim kątem wpływają na realizowane cele. 
Można również zbadać jaki mają wpływ na całokształt przedsiębior-
stwa. Przy opisie skutków ryzyka należy wziąć pod uwagę czynniki 
takie jak: bezpieczeństwo lub jego brak oraz pewność lub niepew-
ność realizacji zadania.  

2. OCENA RYZYKA W PROCESACH 
TRANSPORTOWYCH 

Ocena ryzyka jest możliwa na wiele sposobów [3] i jest naji-
stotniejszym, a jednocześnie trudnym oraz czasochłonnym elemen-
tem w całym procesie zarządzania ryzykiem. Proces oceny ryzyka 
pozwala wpłynąć na zakres, w jakim dane zdarzenie wpłynie na 
osiągniecie wyznaczonego celu związanego z prawidłowo wykona-
nym zadaniem transportowym, Niepewność potencjalnych zdarzeń, 
które mogą wyniknąć w czasie przygotowania transportu i samego 
przejazdu oceniana jest z dwóch perspektyw: ich prawdopodobień-
stwa oraz skutków.  

Etap oceny zagrożenia w zarządzaniu ryzykiem ma na celu 
obniżenie wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego przedsiębior-
stwa poprzez pomiar polegający właśnie na określeniu prawdopo-
dobieństwa możliwości wystąpienia danego rodzaju ryzyka, jak 
również możliwych skutków, w których może ono wystąpić. Zasto-
sowana w ten sposób procedura pozwala ocenić poziom ryzyka, co 
w konsekwencji umożliwia podjęcie odpowiednich decyzji i działań 
zapobiegawczych mających na celu najczęściej minimalizację wy-
stępującego zagrożenia. System oceny ryzyka powinien posiadać 
definicję dla różnych rodzajów prawdopodobieństw i skutków zda-
rzeń. Skutek, nazywany również konsekwencjami, oznacza wszyst-
kie możliwe konsekwencje dla przedsiębiorstwa, takie jak: straty 
finansowe, straty czasowe, straty związane z przestojem samocho-
du czy wystąpienie innych niekorzystnych zdarzeń.  

Ocena skutków zidentyfikowanych zdarzeń opiera się na osza-
cowaniu przypuszczalnych wyników, które będą oddziaływać na 
organizację firmy oraz niesione ze sobą zaistnienie danego ryzyka. 
Uwzględnia się przy tym oddziaływanie oraz konsekwencje jakie ze 
sobą niesie dane ryzyko. Ocena skutków wystąpienia ryzyka w 
przedsiębiorstwie transportowym może opierać się na skali pięcio-
stopniowej, którą szczegółowo opisano w tabeli 1. 

Przyjęty poziom strat powinien być efektem opartym na twar-
dych, posiadanych źródłach pochodzących z przedsiębiorstwa lub 
wiedzy eksperckiej. Podczas oceny skutku zagrożenia dla przedsię-
biorstwa lub procesu transportowego powinno się wziąć pod uwagę 
najgorszy przypadek jaki się może wydarzyć przy uwzględnieniu 
analizowanej sytuacji. 
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Tab. 1. Skutki wystąpienia ryzyka procesu transportowego [1, s.83]. 
Skutek wystą-
pienia ryzyka 

Opis szczegółowy skutków Wartość 
punktowa 
skutków 

nieznaczny  znikomy, niewielki wpływ na realizację zadań 
oraz celów przedsiębiorstwa; minimalne skutki 
finansowe; brak skutków prawnych; brak 
wpływu na wizerunek firmy; brak wpływu na 
bezpieczeństwo pracowników  

1 

mały  mały wpływ na realizację zadań oraz celów 
przedsiębiorstwa; mały skutek finansowy; 
brak skutków prawnych; niewielki wpływ na 
wizerunek firmy; brak wpływu na bezpieczeń-
stwo pracowników  

2 

średni  średni wpływ na realizację zadań oraz celów 
przedsiębiorstwa; średnie skutki finansowe; 
umiarkowane skutki prawne; średni wpływ na 
wizerunek firmy; brak wpływu na bezpieczeń-
stwo pracowników  

3 

poważny  poważny wpływ na realizację zadań, poważne 
zagrożenie terminu wykonania zlecenia, 
możliwość nie osiągnięcia wyznaczonego 
celu; poważne straty finansowe; poważne 
konsekwencje prawne; poważny wpływ na 
wizerunek firmy; możliwość zagrożenia dla 
zdrowia i życia pracowników  

4 

katastrofalny  brak realizacji wyznaczonych zadań oraz 
celów, niewykonanie zadania w wyznaczonym 
terminie; bardzo wysokie straty finansowe; 
bardzo poważne oraz rozległe konsekwencje 
prawne; utrata dobrego wizerunku firmy w 
środowisku transportowym; naruszenie 
bezpieczeństwa pracowników, utrata zdrowia i 
życia  

5 

 
Ryzyko jest ściśle związane ze stratami oraz szkodami w 

transportowanym towarze. Poprzez szkodę transportową rozumieć 
należy szkody, które powstały w przewożonych przesyłkach. Pod-
stawową cechą szkody transportowej jest powstanie jej w trakcie 
procesu przemieszczania, od chwili przyjęcia przesyłki do jej do-
starczenia. W Ustawie Prawo Przewozowe wymienia się trzy rodza-
je szkód transportowych: utratę, ubytek oraz uszkodzenie przesyłki. 
Artykuł 17 ust. 1 konwencji CMR (Convention on the Contract for 
the International Carriage of Goods by Road), odnoszącej się do 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów uwzględnia 
natomiast całkowite bądź częściowe zaginięcie towaru, jak również 
jego uszkodzenie” [2].  

Całkowite zaginięcie towaru utożsamiane jest z terminem utraty 
przesyłki. Sytuacja ta oznacza, że przewoźnik nie jest w stanie 
wydać towaru odbiorcy, mimo, że termin przewozu upłynął. Czę-
ściowa utrata towaru związana jest z utraceniem przesyłki z tą 
różnicą, że w przypadku niecałkowitej jego utraty kluczowa znacze-
nie ma ilościowe zaginięcie towaru (na przykład nadano 10 pudeł 
kosmetyków a wydano 8). Konwekcja CMR uwzględnia również 
sytuację, gdy towar ulegnie uszkodzeniu. Uszkodzenie towaru 
uznawane jest za każdą zmianę ilościową oraz jakościową, która 
utrudnia korzystanie z towaru w sposób zgodny z przeznaczeniem 
lub powoduje, że przestawia on mniejszą wartość użytkową [Wal-
czak, 2006]. Transport drogowy jest najczęściej wybieraną formą 
przemieszczania ładunków w Polsce. Firmy realizujące proces 
transportu powinny systematycznie przeprowadzać analizę ryzyka, 
której podstawą jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, czyli 
sytuacji, które mogą prowadzić do niechcianych skutków.  [4, s.30] 

Najczęstszymi skutkami zdarzeń zakłócających proces trans-
portowy są nieterminowe dostawy oraz zniszczenie lub utrata towa-
ru. Ograniczać skutki finansowe takich zdarzeń można poprzez 
ubezpieczenia. Przewoźnicy korzystają z OCP (odpowiedzialności 
cywilnej przewoźnika) wówczas zakład ubezpieczeń zobowiązuje 
się do pokrycia kosztów utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki, od 

momentu przyjęcia ich do przewozu do momentu oddania odbiorcy, 
jednak ogólne warunki OCP zawierają wiele włączeń np. szkód 
powstałych w skutek siły wyższej, działań wojennych, strajków, 
rewolucji, ataków terrorystycznych. 

Korzystanie z ubezpieczenia cargo, czyli mienia w transporcie 
obejmuje wszelkie sytuacje losowe (huragan, powódź, trzęsienie 
ziemi, wypadki z winy innego użytkownika dróg), których skutkiem 
będzie utrata, ubytek lub uszkodzenie towaru. Generują jednak 
dodatkowe koszty dla podmiotów gospodarczych w postaci składek 
ubezpieczeniowych. 

Firmy ubezpieczeniowe najczęściej odmawiają wypłat odszko-
dowań z przypadku oszustw ponieważ: zazwyczaj nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rażącego niedbal-
stwa ubezpieczonego, jego pracowników oraz osób, które działają 
na zlecenie, w imieniu lub na rzecz ubezpieczonego, zazwyczaj nie 
ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy 
umyślnej ubezpieczającego, jego pracowników oraz osób, które 
działają na zlecenie, w imieniu lub na rzecz ubezpieczającego, 
przekazanie towaru oszustowi traktują, jako wydanie towaru osobie 
nieuprawnionej. Dlatego też analizując zakłócenia w transporcie i 
ograniczając prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń należy być 
świadomym możliwości wystąpienia szeregu, opisanych już w roz-
dziale 4 oszustw. 

Ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka, nale-
ży wykonać pod kątem częstotliwości wystąpienia danego zdarze-
nia. Można posłużyć się pięciostopniową skalą prawdopodobień-
stwa, określającą jak często dane zdarzenie występuje. Przykłado-
wą skalę oceny prawdopodobieństwa zamieszczono w tabeli 2.  

 
Tab. 2. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka procesu 

transportowego szerszy zakres procentowy poszczególnych prze-
działów [1, s .84]. 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka  

Opis szczegółowy Wartość punktowa 
prawdopodobieństwa 

bardzo rzadkie lub 
niemożliwe  

Zdarzenie bardzo małe; 
możliwość zaistnienia w 
wyjątkowych okoliczno-
ściach (od 1 do 20%); 
najprawdopodobniej w ogóle 
nie zaistnieje  

1 

małe prawdopodo-
bieństwo  

Istnieje małe prawdopodo-
bieństwo wystąpienia 
zdarzenia, może wystąpić w 
wyjątkowych okoliczno-
ściach (od 21 do 40%, że 
wystąpi mniej więcej raz na 
dwa lata); dotyczy nielicz-
nych spraw  

2 

średnie prawdopodo-
bieństwo  

Prawdopodobieństwo 
zaistnienia jest średnio 
możliwe (od 41 do 60%, że 
wystąpi więcej niż raz do 
roku); w niektórych przypad-
kach takie zdarzenie może 
mieć miejsce; dotyczy 
niektórych spraw  

3 

duże prawdopodo-
bieństwo  

Zaistnienie zdarzenia jest 
bardzo prawdopodobne (od 
61 do 80%, że wystąpi 
regularnie przynajmniej parę 
raz w roku); dotyczy więk-
szości spraw  

4 

prawie pewne  Zdarzenie prawie pewne, 
wystąpi regularnie co 
miesiąc lub częściej (praw-
dopodobieństwo od 81-
100%)  

5 

 
Niemniej jednak w badaniu metoda kwestionariuszową użyto 

dwóch skali prawdopodobieństwa, różniących się zakresem procen-
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towym (tab. 1 i tab.2). Każdy z respondentów miał możliwość wybo-
ru skali, która jego zdaniem bardziej odpowiadała warunkom pro-
wadzonej działalności. 

 
Tab. 3. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka procesu 

transportowego – węższy zakres procentowy poszczególnych prze-
działów [1, s.81] 

Stopień 
ryzyka   

Opis ryzyka Prawdopodobieństwo Punktacja 

Bardzo 
wysokie  

Oczekuje się, że zdarze-
nie takie nastąpi 

Powyżej 50 % 5 

Wysokie  Wydarzenie jest bardzo 
prawdopodobne 

10 – 50 % 4 

Średnie   Wydarzenie jest średnio 
możliwe. W niektórych 
przypadkach zdarzenie 
takie może zaistnieć 

1 – 10 % 3 

Niskie  Istnieje małe prawdopo-
dobieństwo zaistnienia 
takiego zdarzenia  

0,1 – 1% 2 

Bardzo 
niskie  

Zdarzenie może zaistnieć 
tylko w wyjątkowych 
okolicznościach  

Do 0,1 % 1 

 
Analiza ryzyka, po oszacowaniu najważniejszych parametrów, 

czyli skutków oraz prawdopodobieństwa zdarzenia, powinna być 
zakończona zestawieniem wszystkich zagrożeń mogących wystąpić 
w przedsiębiorstwie lub procesie transportowym z uwzględnieniem 
istotności niebezpieczeństwa. Istotność ryzyka jest wymiernym 
skutkiem zmaterializowania negatywnych zdarzeń i rozpatrywana 
jest jako iloczyn prawdopodobieństwa ryzyka i skutków wystąpienia 
ryzyka według następującego wzoru: 

 
IR = P x S 

 
gdzie: IR - współczynnik istotności ryzyka,   
P - prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka,   
S - skutek wystąpienia ryzyka.  

 
Podany wzór zakłada, że poziom zagrożenia jest zależny za-

równo od prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, jak również od 
skutków wystąpienia ryzyka. określenie współczynnika istotności 
ryzyka umożliwia ustalenie wagi oceny ryzyka oraz uporządkowanie 
listy zidentyfikowanych niebezpieczeństw. pogrupowane rodzaje 
ryzyka przedstawiają rzeczywiste zagrożenia dla realizowanych 
zadań i celów firmy oraz wskazują kierunki działań zaradczych. w 
ten sposób ustalając prawdopodobieństwo i skutek każdej kategorii 
ryzyka, jednocześnie stopniujemy każde z nich według stopnia 
istotności na przykład przy 25 czynnikach: niskiej (1-6), średniej (8-
12) i wysokiej (15-25). po określeniu stopnia istotności możliwe jest 
przyporządkowanie każdego zagrożenia do odpowiedniego pola 
najczęściej zgodnie z metodą mapy oceny ryzyka. 

PODSUMOWANIE 

Bez wątpienia działania realizowane w ramach wydajnego i ra-
cjonalnego zarządzania ryzykiem może w dużej mierze pomóc 
firmom transportowym. W szczególności sprzyja: 
– podniesieniu jakości świadczonych usług prowadzonych przez 

firmy; 
– umiejętności dostosowania się do nowych sytuacji, co powodu-

je, że łatwiej przewidzieć niektóre zagrożenia i dostosować - w 
przypadku ich wystąpienia – bardziej elastyczne podejście do 
wszelkich otaczających firmę zmian; 

– zwiększeniu zaangażowania pracowników w powierzone zada-
nia; 

– uzyskaniu większego spektrum obrazu na daną sytuację, po-
nieważ można określić szanse i zagrożenia jakie ze sobą dana 
sytuacja niesie; 

– lepszemu wykorzystaniu powierzonych zasobów, co powoduje 
redukcję „wyrzucania w błoto” pieniędzy firmy; 

– wzrostowi nowoczesności firmy; 
– zwiększeniu umiejętności zarządzania rezerwami; 
– uzyskaniu przewagi konkurencyjnej poprzez zauważenie przez 

potencjalnych klientów, jak firma zachowuje się w przypadku 
zagrożeń; 

– podniesieniu kwalifikacji pracowników i zwrócenie ich uwagi na 
szczegóły poszczególnych sytuacji. 
W momencie rozpoczęcia bardziej przemyślanego zarządzania 

ryzykiem przez firmy transportowe można określić wiele ryzyk i 
usprawnić pracę organizacji zwiększając liczbę wykorzystanych 
okazji unikając tym samym pojawiających się zagrożeń. Analiza, 
ocena i reakcja na ryzyko składają się na nowoczesne kontrolowa-
nie procesów transportowych. Warto zatem wdrażać tę wiedzę na 
wszystkich poziomach zarządzania, by wspólnymi siłami zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa na drogach oraz zapobiegać stratom mate-
rialnym. 
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Selected aspects of threats and risks  
in transportation area 

This article reviews the literature on selected topics on 

risk issues in the activities of transport operators. Particular 

attention was paid to the need for threats identification and 

risk assessment in transport processes. Potential benefits of 

risk management activities were also identified.  
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