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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA PRZYKŁADZIE 
PROJEKTU LOKALNEJ KOLEI DREZYNOWEJ 

W GMINIE ALWERNIA

RISK MANAGEMENT ON THE EXAMPLE 
OF THE PROJECT LOKALNA KOLEJ DREZYNOWA 

IN ALWERNIA COMMUNE

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie istoty zarządzania ryzykiem w projektach 
oraz metod i  technik wspomagających ten proces. Postawiona została hipoteza badawcza 
głosząca, iż stała kontrola i  monitoring ryzyka zwiększa szansę na powodzenie projektu 
realizowanego w badanym przedsiębiorstwie. W pierwszej części zaprezentowano genezę 
zarządzania projektami. Następnie opisane zostały metody zarządzania ryzykiem na po-
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szczególnych etapach tego procesu. Kolejna część artykułu to opis projektu Lokalnej Kolei 
Drezynowej oraz prezentacja technik i metod zarządzania ryzykiem zastosowanych w bada-
nym przedsiębiorstwie. Końcową część artykułu stanowi podsumowanie.

Słowa kluczowe: zarządzanie, zarządzanie projektami, projekt, ryzyko, zarządzanie ryzykiem

Abstract: The aim of this article is to present the essence of risk management in projects and 
methods and techniques which support this process. A research hypothesis has been put 
forward that constant control and monitoring of risk increases the chances of success of the 
project implemented in the surveyed enterprise. The first part presents the origin of project 
management. Subsequently the methods of risk management at the individual stages of this 
process are described as well. The next part of the article contains the description of Lokalna 
Kolej Drezynowa and the presentation of the methods and techniques of risk management 
used in the examined enterprise. The final part of the article is a conclusion.

Keywords: management, project management, project, risk, risk management

Wstęp

Zarządzanie projektami to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy. Impulsem po-
wstania i rozwoju tej dziedziny były potrzeby m.in. planowania i kontroli w czasie 
realizacji dużych projektów, których zarządzanie nie było możliwe przy wykorzysta-
niu metod tradycyjnych. Umownie przyjąć należy, iż pierwszym projektem realizo-
wanym zgodnie ze współczesnym rozumieniem zarządzania projektami była budo-
wa kolei transkontynentalnej w 1870 roku w USA1. Asumptem nowoczesnej myśli 
zarządzania projektami była realizacja amerykańskiego planu Manhattan w 1941 
roku. Projekt zakładał budowę bomby atomowej. Przy okazji realizacji tego przed-
sięwzięcia opracowane zostały specjalne metody planowania i kontroli realizacji2.

Pod koniec lat 40. zeszłego stulecia miało miejsce pierwsze cywilne wykorzysta-
nie metod zarządzania projektami. Wówczas realizowano tzw. plan Marshalla, któ-
ry polegał na uruchomieniu programów pomocowych dla zniszczonych II wojną 
światową państw Europy3.

Przełomowym momentem dla rozwoju dziedziny wiedzy, jaką jest zarządzanie 
projektami, było opublikowanie w roku 1966 przez lotnictwo wojskowe USA serii 
poradników znanych jako Program Management System4.

W latach 80. i 90. XX wieku zapoczątkowana została sprzedaż wydajnych oraz 
stosunkowo tanich komputerów. W tym okresie opracowano najważniejsze progra-

1 R. Knosala, I. Łapuńka, Operacyjne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2015, s. 24.
2  M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2003, s. 28.
3  Ibidem, s. 28-29.
4  Ibidem, s. 29.
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my obliczeniowe z zakresu zarządzania projektami. Pod koniec ubiegłego wieku za-
rządzanie projektami zostało również wzbogacone o personalne i kulturowe aspek-
ty oraz sposoby ich rozwiązania5.

1. Zarządzanie ryzykiem w projektach

Zarządzanie ryzykiem w projektach składa się z czterech cyklicznie powtarzają-
cych się działań: identyfikacji, analizy, planowania reakcji na ryzyko oraz monito-
rowania i kontrolowania.

Identyfikacja ryzyka ma na celu rozpoznanie potencjalnych zagrożeń, których 
wystąpienie wiąże się z  zaistnieniem negatywnych skutków dla realizacji danego 
przedsięwzięcia. W celu rozpoznania potencjalnych zagrożeń stosuje się szereg sa-
modzielnych bądź kombinowanych metod6. Do metod identyfikacji ryzyka w pro-
jektach zaliczyć można m.in. metodę SWOT i analizę dokumentacji projektowej.

Analiza SWOT to metoda polegająca na wyodrębnieniu atutów, wad, możliwo-
ści oraz zagrożeń związanych z danym projektem. Metoda SWOT jest narzędziem 
kierunkowym, które pozwala na identyfikację ryzyka oraz możliwości organizacji 
jako całości. Technika zakłada cztery spotkania, których celem jest zebranie danych, 
odpowiedzi na pytania: jakie są zalety i wady organizacji, jakie możliwości ma pro-
jekt w kontekście organizacji oraz jakie zagrożenia mogą być związane z realizacją 
projektu w kontekście organizacyjnym7.

Stosowanie tej metody jest zalecane w  początkowej fazie projektu. Analiza 
SWOT pozwala na wyszczególnienie ogólnych rodzajów ryzyka. W związku z tym 
metoda jest użyteczna w chwili rozpoczynania prac nad projektem8. 

Przegląd dokumentacji projektowej to technika, która polega na wnikliwej anali-
zie dokumentów projektowych. Badaniom podlegać powinny przede wszystkim: karta 
projektu, struktura podziału prac, dokumentacja dotycząca standardów i  wymogów, 
zakresy robót, kontrakty i listy intencyjne. Przegląd nie musi dotyczyć całej dokumen-
tacji, powinien być raczej analizą jedynie wybranych tekstów. Badanie ma pozwolić na 
wyodrębnienie elementarnych czynników ryzyka oraz ich skutków. Przeprowadzenie 
identyfikacji ryzyka przy użyciu tej metody pozwala na uzyskanie listy zagrożeń lub 
efektów ich konkretyzacji oraz wykazu przyczyn ich występowania. Informacje te nale-
ży szczegółowo opisać, jak również powiązać z dokumentacją projektową, w końcowym 
etapie również archiwizować9.

5  Ibidem.
6  J. Winiarski, Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 80-81.
7  A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide Fifth Edition, PMI, New-
ton Square, Pennsylvania, 2013 s. 326. 
8  C.L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, Wig-Press, Warszawa 2002, s. 133.
9  J. Winiarski, Ryzyko planu…, s. 83-84.
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Do ewaluacji i klasyfikacji ryzyka projektu wykorzystuje się m.in. metody arku-
sza ryzyka oraz macierzy profilu ryzyka.

Jednym z rozwiązań oceny ryzyka projektowego jest połączenie prawdopodo-
bieństwa wystąpienia zagrożenia i ewentualnych szkód, które mogą zaistnieć z wagą 
danego zagrożenia. Jest to technika arkuszy ryzyka. Mnożąc prawdopodobieństwo 
przez szacunkową wagę otrzymuje się tzw. stopień ryzyka10. Arkusz ryzyka spo-
rządza się najczęściej w formie tabeli, która zawiera: wyszczególnione zagrożenia, 
prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, wagę zagrożeń, stopień zagrożenia, moż-
liwą stratę (wyrażoną w pieniądzach), propozycję działań zapobiegawczych.

Kolejną formą przedstawienia zagrożeń, która wykorzystuje ocenę prawdopo-
dobieństwa wystąpienia ryzyka i skutków jego zaistnienia, są profile ryzyka. Metoda 
profilowania ryzyka polega na opracowaniu macierzy, w  której należy zaznaczyć 
prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia oraz jego znaczenie dla pro-
jektu. Do tego celu wykorzystuje się odpowiednio opracowaną skalę. Poszczegól-
ne pola macierzy służą wpisaniu symbolicznie określonych nazw ryzyka (np. R1 – 
symbol zidentyfikowanego ryzyka). Efektem tych działań jest graficzna prezentacja 
rozkładu rodzajów ryzyka, która umożliwia ocenę wyszczególnionych zagrożeń11.

Planowanie reakcji na ryzyko jest procesem, podczas którego następuje opraco-
wywanie wariantów postępowania wobec zagrożeń mogących wystąpić w przyszło-
ści. Skuteczność planowania reakcji na ryzyko czynności zagrożonych ma znaczący 
i bezpośredni wpływ na spadek lub wzrost ryzyka realizacji całego projektu. Plano-
wane reakcje powinny być proporcjonalne do skutków wystąpienia niechcianych 
zdarzeń, niwelować wpływ zdarzeń na budżet i  harmonogram przedsięwzięcia. 
Podczas tego etapu stosuje się następujące taktyki postępowania z ryzykiem: przyję-
cie ryzyka i jego skutków, zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia 
lub eliminacja skutków, przeniesienie skutków, redukowanie skutków.

Taktyka przyjęcia ryzyka i  jego potencjalnych skutków w postaci takiej, w  ja-
kiej zaistnieją, jest odpowiednia dla zdarzeń o skutkach mało znaczących dla całego 
przedsięwzięcia.

Zmniejszenie bądź całkowite wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpie-
nia zdarzenia lub jego skutków można dokonać poprzez zmianę jednego z czterech 
kluczowych wymiarów projektu, czyli budżetu, zakresu, jakości i harmonogramu. 
Technika jest odpowiednia dla czynników ryzyka, które można przewidzieć.

Przeniesienie skutków to technika polegająca m.in. na wykupieniu gwaran-
cji, ubezpieczenia. Kluczowym aspektem jest porównanie kosztów ubezpieczenia 

10  T. Wiśniewski, Ryzyko projektu inwestycyjnego a ocena jego efektywności, [w:] D. Zarzecki (red.), 
Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego” 2007, nr 455, WNUS, s. 89.
11  A. Korczowski, Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka, Helion, Gli-
wice 2009, s. 118-119.
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i skutków (finansowych) wystąpienia zagrożenia. Może się bowiem okazać, iż koszt 
uniknięcia ryzyka jest wyższy niż oczekiwana strata z tego tytułu12.

Redukcja skutków to działania związane z ustaleniem planu przyszłych działań 
oraz ewentualnych rezerw. Podejmowanie działań nie wiąże się jednak z prawdopo-
dobieństwem wystąpienia ryzyka, ale redukują potencjalnych skutków. Taktyka jest 
odpowiednia podczas wystąpienia np. katastrof naturalnych. W trakcie tego etapu 
zarządzania ryzykiem opracowuje się plan awaryjny i plan odwrotu. W planie awa-
ryjnym umieszcza się możliwe do wykonania działania naprawcze. Plan odwrotu 
(inaczej ewakuacji) to zestawiony ciąg czynności, które mają na celu zakończenie 
prac projektowych z możliwie najniższą stratą.

Ostatnim z  wyszczególnionych elementów zarządzania ryzykiem projektowym 
jest monitorowanie i kontrolowanie zagrożeń. Proces polega na obserwacji zidentyfi-
kowanych rodzajów ryzyka i ma charakter ciągły, realizowany przez cały okres cyklu 
życia projektu. W skład narzędzi i metod monitorowania oraz kontrolowania zagro-
żeń wchodzą m.in.: obserwacje bezpośrednie, dziennik ryzyka, rezerwa budżetowa.

Funkcją obserwacji bezpośrednich jest kontrolowanie działań projektowych. 
Obserwacje są najczęściej wykonywane przez pracowników odpowiedzialnych za 
konkretne czynniki ryzyka. W celu kontroli i monitorowania ryzyka wyodrębnio-
nego podczas etapu identyfikacji stosuje się również dziennik ryzyka. Jest to sto-
sunkowo prosty dokument możliwy do sporządzenia w arkuszu kalkulacyjnym lub 
w edytorze tekstu. Prawidłowo sporządzony dziennik powinien zawierać: zestawie-
nie czynników ryzyka, opis zdarzenia powodującego powstanie zagrożenia, infor-
macje dotyczące osób odpowiedzialnych za zarządzanie danym czynnikiem ryzyka, 
a także opis tego, co zaistniało (rezultat)13.

Opracowanie dziennika ryzyka według powyższych wytycznych pozwoli na 
uzyskanie większej kontroli nad prowadzonym przedsięwzięciem.

Utworzenie rezerwy budżetowej polega na stałym i kontrolowanym gromadze-
niu dodatkowych środków finansowych, które w  chwili zaistnienia negatywnych 
zdarzeń losowych pozwolą wykorzystać szansę na usprawnienie realizacji przedsię-
wzięcia. Drugą istotną funkcją tej techniki jest fakt, iż środki z rezerwy budżetowej 
mogą pomóc zapobiec sytuacjom stanowiącym zagrożenie dla projektu. Decyzję 
o  utworzeniu rezerwy budżetowej podejmuje naczelne kierownictwo w  trakcie 
trwania prac projektowych14.

12  D.M. Kirschbaumn, Calculated Risk; Good Surprise, Bad Surprise: The Law of Unintended Conse-
quences, Community Risk Management and Insurance, Washington 2000, s. 105.
13  R.K. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Helion, Gliwice 
2013, s. 134-135.
14  S. Spałek, M. Bodych, PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji, 
Helion, Gliwice 2012, s. 162-163.
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2. Analiza projektu Lokalnej Kolei Drezynowej
 
Projekt Lokalnej Kolei Drezynowej zakłada przewóz turystów drezynami rowe-

rowymi po torowisku linii 103 przez miejscowości położone na terenie gminy Al-
wernia w województwie małopolskim. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są Michał 
Ściana i Grzegorz Pater.

Inicjatywa na zachowanie, a  następnie wykorzystanie dziedzictwa przemysło-
wego w postaci torowiska linii 103 powstała w 2015 r., po odnalezieniu informacji 
o przejechaniu trasy z Trzebini do Wadowic na drezynie wykonanej z motocykla.

Pod koniec 2015 roku wystosowano prośbę do PKP Polskie Linie Kolejowe 
o możliwość odbycia próbnej jazdy po części torowiska linii 103. Uzyskanie zgo-
dy umożliwiło przewóz turystów podczas Dni Europejskich (w maju 2016 roku), 
na odcinku liczącym 1,5 km. Na ten cel wypożyczona została drezyna rowerowa 
z Bieszczad, gdzie również funkcjonuje kolej drezynowa.

Próbny przejazd zgromadził wielu zainteresowanych, głównie z  okolicznych 
miejscowości. Sukces okazał się bodźcem do wykonania wstępnego kosztorysu 
przedsięwzięcia. Zaczęto także prowadzić negocjacje z PKP PLK o możliwość przy-
gotowania trasy Alwernia Spalona – Nieporaz Oblaszki.

Drugim etapem przedsięwzięcia było założenie jednoosobowej działalności go-
spodarczej Lokalna Kolej Drezynowa, tożsamej z nazwą projektu. Przedsiębiorstwo 
rozpoczęło działalność dnia 14.02.2017 roku.

Etap trzeci zaczął się wraz z zawarciem umowy z PKP PLK Kraków na przygo-
towanie torowiska. Umowę zawarto na pięć miesięcy (od lutego do czerwca 2017 
roku). W tym czasie pomysłodawcy usuwali przeszkody w postaci drzew i krzewów 
rosnących na torach. Rozpoczęto także naprawę torowiska polegającą na zakupie 
i dokręceniu brakujących śrub. Pod koniec kwietnia 2017 roku dostarczone zostały 
uprzednio zamówione trzy drezyny rowerowe.

Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń było jednym z celów czwar-
tego etapu projektu.

Kamieniem milowym było przygotowanie wymaganej dokumentacji. Niezbęd-
nym dokumentem, zgłoszonym do Urzędu Transportu Kolejowego w  Krakowie, 
była dokumentacja ruchowo-techniczna (DTR). Dokument ten nazywany jest rów-
nież paszportem drezyn, gdyż zawiera wszystkie podstawowe informacje o pojaz-
dach. Na początku lipca 2017 roku otrzymano umowę dzierżawy linii kolejowej 
(torowiska, peronów i  terenów przy torach kolejowych). Umowa została zawarta 
bezterminowo, z  trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Przygotowano także 
instrukcję jazdy, w której zamieszczono dokładny opis trasy i torowiska (wzniesie-
nia, dopuszczalne prędkości itd.). Ponadto opracowano instrukcję utrzymania to-
rowiska oraz regulamin. Powstał dziennik ruchu, w którym znajdują się informacje 
o rozkładzie ruchu i datach obchodów torowiska. Obowiązkowo przed każdą jazdą 
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wykonuje się przegląd drezyn. Utworzono zatem Przegląd kontrolny – dokument, 
w  którym widnieją informacje o  stanie siedzeń, hamulców pojazdów szynowych 
oraz powstałych uszkodzeniach. Przedsiębiorstwo Lokalna Kolej Drezynowa za-
warło ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od ryzyka związanego z prowa-
dzeniem ruchu i przewozem turystów.

Wyżej wymienione dokumenty i pozwolenia upoważniały do otrzymania kon-
cesji na jazdę drezynami rowerowymi. Koncesję otrzymano dnia 1.07.2017 roku.

Realizacja kursów i prowadzenie działań promocyjnych to piąty etap projektu. 
Na początku lipca 2017 roku uruchomione zostały pierwsze regularne kursy drezyn 
rowerowych. Utworzono stronę internetową przedsiębiorstwa wraz z portalem „Re-
zerwuj online”. Pomysłodawca zaprojektował również bilety, których zakup upo-
ważnia do przejazdu drezyną.

Etap szósty to doskonalenie i  rozwijanie projektu Lokalnej Kolei Drezynowej. 
Na przełomie 2017 i 2018 roku toczyły się prace remontowe jednego z końcowych 
przystanków – Nieporaz Oblaszki, gdzie m.in. zamontowano zaprojektowaną i wy-
konaną przez Michała Ścianę obrotnicę. W  końcu marca 2018 roku dostarczone 
zostały kolejne dwie drezyny. Zakupiony został również kontener, który umożliwił 
zabezpieczenie drezyn rowerowych. Według założeń i planów właściciela przedsię-
biorstwa latem 2020 roku w budynku stacji ma zostać otwarty sklep z artykułami 
spożywczymi w  zamkniętych opakowaniach. Ponadto pomysłodawca ma w  pla-
nach zakup drezyny ręcznej, tzw. „kiwajki”. Zakup drezyny odmiennego typu ma 
zwiększyć popyt na oferowane usługi i przyciągnąć uwagę osób, które z usług przed-
siębiorstwa korzystały w przeszłości.

Oferta przedsiębiorstwa Lokalna Kolej Drezynowa dotyczy przejazdów drezy-
nami rowerowymi na dwóch odcinkach trasy. Dłuższa trasa liczy 11,2 km i prowa-
dzi od stacji kolejowej w Regulicach do stacji Nieporaz Oblaszki przez Alwernię 
Spaloną. Trasa krótsza liczy 7 km długości. Przejazd rozpoczyna się również przy 
stacji w Regulicach. Klienci przedsiębiorstwa udają się następnie do przystanku Al-
wernia Spalona i Stacja Winnica, gdzie zlokalizowane jest rodzinne przedsiębior-
stwo zajmujące się produkcją i sprzedażą regionalnego wina.

Ponadto w  ofercie przedsiębiorstwa znaleźć można warsztaty dla dzieci, wy-
cieczki dla rodzin, szkół i grup zorganizowanych. 

3. Zarządzanie ryzykiem w projekcie Lokalnej Kolei Drezynowej 

Analiza ryzyka w  przedsiębiorstwie Lokalna Kolej Drezynowa wymagała po-
stawienia hipotezy badawczej głoszącej, iż stała kontrola i monitorowanie ryzyka 
wpływają na zwiększenie powodzenia realizacji projektu.

Pierwszym etapem zarządzania ryzykiem w  przedsiębiorstwie Lokalna Kolej 
Drezynowa była identyfikacja czynników zagrożenia dla projektu. W tym celu po-
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służono się jedną z technik, jaką jest analiza SWOT. Wyniki przeprowadzonej ana-
lizy zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Analiza SWOT przedsiębiorstwa Lokalna Kolej Drezynowa
Table 1. SWOT analysis of the enterprise Lokalna Kolej Drezynowa

Mocne strony
 projektu

Słabe strony 
projektu Szanse dla projektu Zagrożenia dla 

projektu

Brak konkurencji 
w regionie

Brak doświadczenia 
i kwalifikacji z dzie-
dziny zarządzania 

projektami

Możliwość wypro-
mowania regionu 

i gminy

Niekorzystne wa-
runki pogodowe

Atrakcyjna lokaliza-
cja przedsięwzięcia 

(blisko Krakowa 
oraz Katowic)

Ograniczone zasoby 
finansowe i czasowe

Rosnąca zamożność 
społeczności lokal-

nej

Wylew wód rzeki 
Regulki na torowi-

sko linii 103

Oryginalność 
przedsięwzięcia 

Znikoma rozpo-
znawalność nowego 

przedsiębiorstwa

Znaczące zaintere-
sowanie mediów (w 
tym m.in. „Gazety 

Krakowskiej”)

Wypowiedzenie 
umowy dzierżawy 

torowiska przez 
PKP PLK Kraków

Wykorzystanie ist-
niejącej infrastruk-

tury kolejowej

Brak konkurencji 
wśród dostawców 
pojazdów szyno-

wych (możliwe wy-
sokie koszty zakupu 

drezyn)

Możliwość pozy-
skania partnerów 

biznesowych
-

Źródło: opracowanie własne.
 
Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych przyczyni się do zre-

dukowania popytu na świadczone przez przedsiębiorstwo usługi. Stąd silna kore-
lacja powodzenia projektu i  warunków pogodowych. Czynnik ma znaczenie nie 
tylko w okresie wakacji, lecz przez cały rok (przedsiębiorstwo zakłada działalność 
całoroczną).

Zalanie torowiska skutkować będzie wstrzymaniem przewozu turystów na okres 
usuwania szkód.

Najistotniejszym z punktu widzenia prowadzonej działalności zagrożeniem jest 
wypowiedzenie umowy dzierżawy linii 103. Zaistnienie tego czynnika skutkuje nie-
wypracowaniem przychodów. Czynnik ten przyniesie negatywne skutki dla projek-
tu szczególnie w czasie jego realizacji.

Poniższa tabela przedstawia opracowany arkusz ryzyka projektu Lokalnej Kolei 
Drezynowej wykorzystany podczas analizy i ewaluacji wyszczególnionych zagrożeń 
(tabela 2).
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Tabela 2. Arkusz ryzyka projektu Lokalnej Kolej Drezynowej
Table 2. Risk sheet of the project Lokalna Kolej Drezynowa 

Zdarzenie Prawdopod
obieństwo Waga Stopień 

zagrożenia
Strata 

(w tys. zł)
Złe warunki pogodowe 0,5 7 3,5 6

Wypowiedzenie umowy dzier-
żawy torowiska linii 103 0,2 9 1,8 22

Zalanie torowiska wodami 
rzeki Regulki 0,3 4 1,2 4

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z doświadczeniem i wiedzą pomysłodawcy projektu opracowana została 
następująca legenda wagi zdarzeń ujętych w arkuszu. Według legendy ocen: 1-3 in-
formuje o małej wadze zdarzenia; 4-6 oznacza zdarzenie wagi średniej; 7-9 wskazuje 
na dużą wagę zdarzenia. Z arkusza wynika zatem, iż najbardziej prawdopodobne jest 
wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych, powodujących stratę dla przed-
siębiorstwa w kwocie 6000 zł. Z kolei wypowiedzenie umowy dzierżawy jest ryzykiem 
najmniej prawdopodobnym, jednakże jego waga jest bardzo istotna dla realizowane-
go przedsięwzięcia. Wystąpienie tego zdarzenia spowoduje straty w wysokości 22 000 
zł. Wagę zagrożenia, jakim jest zalanie torowiska wodami rzeki Regulki, odnotowano 
na poziomie 4, co oznacza iż jest ono średnio istotne dla prowadzonej działalności. 
Ewentualne straty z tego tytułu obciążą przedsiębiorstwo na kwotę 4000 zł.

Planowanie reakcji na ryzyko w przedsiębiorstwie Lokalna Kolej Drezynowa pole-
gało na opracowaniu kilku niezbędnych działań. W stosunku do zagrożenia, jakim jest 
wystąpienie złych warunków atmosferycznych ograniczających popyt, zdecydowano 
o aktywnej akceptacji ryzyka. Nie istnieje bowiem sposób na zapobieżenie wystąpienia 
tego czynnika. W przypadku analizowanego przedsiębiorstwa aktywna akceptacja po-
legała na stworzeniu planu awaryjnego. Plan zakłada następujące działania: w okresie 
spodziewanej pogody (zarówno w miesiącach letnich, jak i zimowych) liczba propono-
wanych kursów ulega zwiększaniu; przekładanie zaplanowanych kursów (w przypadku 
pogody uniemożliwiającej ich odbycie) na najbliższy możliwy termin. 

Redukcja skutków w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy polegała na sfor-
mułowaniu zapisu o  trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. Ma to pozwolić na 
rozplanowanie dalszej koncepcji działań (np. podjęcie prób negocjacji z  PKP PLK 
Kraków). Okres wypowiedzenia umożliwi ponadto wprowadzenie dodatkowych kur-
sów drezyn, co skutkować będzie wzrostem przychodów i wypracowaniem zysku. Po-
zwoli on na pokrycie kosztów i ochronę kapitału przedsiębiorstwa. W stosunku do 
zagrożenia, jakim jest wylew wód rzeki na torowisko, zdecydowano o niepodejmowa-
niu żadnych działań. Rozważano zakup polisy ubezpieczeniowej, czyli przeniesienie 
skutków na inny podmiot. Po konsultacjach ze współpracownikami uznano, że jest 
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to działanie niekorzystne. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wynosi 0,3. 
Potencjalne oddziaływanie na projekt ocenione zostało na 4000 zł. Stąd oczekiwana 
strata wyniesie 1200 zł. Zakup polisy wymaga zainwestowania większych nakładów 
finansowych. Z tego wynika, iż koszt uniknięcia ryzyka jest wyższy niż oczekiwana 
strata z jego tytułu. Zdecydowano zatem o zignorowaniu ryzyka.

Do monitorowania i kontrolowania ryzyka badane przedsiębiorstwo wykorzy-
stuje obserwacje bezpośrednie. Polegają one na monitorowaniu warunków pogodo-
wych przez pracowników Lokalnej Kolei Drezynowej z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Na utworzonej stronie internetowej i  kontach w  portalach spo-
łecznościowych podawane są informacje o spodziewanej pogodzie. Formułowane 
są notatki zachęcające do rezerwacji w okresie, w którym warunki pogodowe mają 
być sprzyjające. Obserwacja pogody pozwala na zaplanowanie działań zapobiegają-
cych, np. zwiększenie liczby proponowanych kursów w okresie, w którym warunki 
pogodowe mają być korzystne. Innym działaniem jest asekuracja majątku, czyli za-
bezpieczenie drezyn rowerowych w zakupionym kontenerze.

Właściciel przedsiębiorstwa podjął decyzję o zgromadzeniu dodatkowych środ-
ków, czyli utworzeniu rezerwy budżetowej. Rezerwa budżetowa jest iloczynem 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i  jego skutku (wyrażonego w pienią-
dzach). Wartość oczekiwanej rezerwy budżetowej wynosi kolejno: 3000 zł (w przy-
padku spadku popytu spowodowanego niekorzystnymi warunkami pogodowymi), 
4400 zł (w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy torowiska przez PKP PLK 
Kraków), 1200 zł (w przypadku zalania torowiska).

Budżet rezerwowy wynosi 8600 zł. Obecnie przedsiębiorstwo dysponuje środ-
kami przewyższającymi podaną wartość. Kwota rezerwy budżetowej kształtuje się 
na poziomie 

11 800 zł. Suma zgromadzonych środków pieniężnych jest odpowiednim zabez-
pieczeniem w razie zaistnienia wyszczególnionych zagrożeń. W przedsiębiorstwie Lo-
kalna Kolej Drezynowa powstał dziennik ryzyka. Zgodnie z tym dokumentem w razie 
spadku popytu na świadczone usługi właściciel przedsiębiorstwa jest osobą odpowie-
dzialną za podjęcie działań. Pożądaną reakcją jest zwiększenie liczby kursów drezyn 
w innym terminie oraz obniżenie cen świadczonych usług. Po podjęciu takich działań 
oczekiwany jest wzrost liczby kursów drezyn podczas sprzyjających warunków.

Rozwiązanie umowy dzierżawy przez PKP PLK Kraków wymaga reakcji ze 
strony właściciela analizowanego przedsiębiorstwa. Najsłuszniejszym działaniem 
będzie podjęcie negocjacji z zarządem spółki. Spodziewanym skutkiem jest prze-
dłużenie umowy.

Osobami odpowiedzialnymi za podjęcie działań w przypadku wylewu wód Regul-
ki na torowisko jest właściciel przedsiębiorstwa oraz jego współpracownicy. Delego-
wani mają za zadanie uprzątnięcie powstałych szkód w możliwie najkrótszym czasie. 
Rezultatem tych działań będzie torowisko w stanie umożliwiającym bezpieczną jazdę.
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Podsumowanie 

Projekt Lokalnej Kolei Drezynowej ze względu na swój oryginalny i  nieprze-
ciętny charakter był obarczony stosunkowo wysokim ryzykiem. W związku z tym 
zasadne było przeprowadzenie szczegółowej identyfikacji poszczególnych zagrożeń 
oraz ich analizy. Ważnym aspektem było także monitorowanie i kontrolowanie wy-
szczególnionych czynników ryzyka.

Prowadzone w  przedsiębiorstwie Lokalna Kolej Drezynowa badania nad ry-
zykiem pozwalają na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy. Stąd twierdzić 
można, że proces ciągłego monitorowania i kontrolowania zidentyfikowanych czyn-
ników ryzyka przyczynia się do zwiększenia powodzenia projektu Lokalnej Kolei 
Drezynowej. Zastosowanie stosunkowo prostych metod zarządzania ryzykiem, jak 
utrzymanie rezerwy budżetowej, obserwacje bezpośrednie oraz dziennik ryzyka 
projektu mogą zapewnić powodzenie realizowanego przedsięwzięcia.
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