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WPROWADZENIE 

Ponad 10 lat temu, aby pomóc przedsi biorstwom i innym organizacjom w ocenie       

i usprawnieniu systemów kontroli wewn trznej, Komitet Organizacji Sponsoruj cych 

Komisj Treadwaya (COSO) opublikowa opracowanie pt.: Kontrola wewn trzna 

 
zintegrowana struktura ramowa (Internal Control - Integrated Framework). Struktura 

ta zosta a nast pnie wprowadzona do strategii, zasad i przepisów i u ywana jest 

przez tysi ce przedsi biorstw do lepszej kontroli swoich dzia a podejmowanych w 

celu osi gania wyznaczonych celów. 

W ostatnich latach obserwujemy zwi kszone zainteresowanie zarz dzaniem 

ryzykiem i coraz bardziej oczywista staje si potrzeba posiadania mocnej struktury 

ramowej umo liwiaj cej efektywne identyfikowanie, ocen i zarz dzanie ryzykiem. 

W roku 2001 COSO zainicjowa o projekt i zatrudni o PricewaterhouseCoopers do 

opracowania struktury umo liwiaj cej zarz dom ocen i ulepszanie zarz dzania 

ryzykiem w przedsi biorstwach. 

W okresie opracowywania struktury ramowej dosz o do serii skandali i upadków w 

wiecie wielkiego biznesu, w wyniku których inwestorzy, pracownicy firm i inne 

osoby ponios y ogromne straty. Rezultatem by y g osy wzywaj ce do usprawnienia 

nadzoru korporacyjnego i zarz dzania ryzykiem poprzez nowe prawo, przepisy i 

standardy gie dowe. Jeszcze bardziej pilna sta a si potrzeba stworzenia struktury 

ramowej zarz dzania ryzykiem korporacyjnym obejmuj cej kluczowe zasady i 

koncepcje sformu owane zrozumia ym j zykiem oraz wskazuj cej jasne kierunki. 

COSO uwa a, e niniejsze opracowanie "Zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym - 

zintegrowana struktura ramowa" spe nia t potrzeb i s dzi, e zostanie ono 

szeroko zaakceptowane przez przedsi biorstwa i inne organizacje, a tak e 

wszystkich zainteresowanych. 

Jedn z konsekwencji zaistnia ej sytuacji by o wprowadzenie w Stanach 

Zjednoczonych ustawy Sarbanes-Oxley w 2002 r., a podobne rozwi zania 

wprowadzono lub rozwa a si ich wprowadzenie tak e i w innych krajach. Ustawa 

ta rozszerza istniej cy od dawna wymóg wobec spó ek gie dowych utrzymywania 

systemów kontroli wewn trznej, wymagaj c od zarz dów po wiadczenia, a od 

niezale nych audytorów 

 

potwierdzenia efektywno ci tych systemów.  "Kontrola 

wewn trzna - zintegrowana struktura ramowa"  dokument, który nadal wytrzymuje 

prób czasu, stanowi szeroko akceptowany standard wype niania powy szych 
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wymogów w zakresie sprawozdawczo ci. 

"Zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa" wychodz c 

od kontroli wewn trznej, daje mocniejsze i intensywniejsze spojrzenie na szerszy 

temat jakim jest zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie. Mimo, e struktura 

ramowa zarz dzania ryzykiem korporacyjnym w zamierzeniach nie mia a 

zast powa , ani nie zast puje, ale raczej zawiera w sobie struktur kontroli 

wewn trznej, przedsi biorstwa mog zechcie j przyj zarówno w celu spe nienia 

swoich potrzeb w dziedzinie kontroli wewn trznej, jak i przej cia w kierunku 

pe niejszego procesu zarz dzania ryzykiem.  

Jednym z najwa niejszych wyzwa stoj cych przed zarz dem jest okre lenie 

poziomu ryzyka jaki organizacja jest gotowa przyj w swojej dzia alno ci. 

Niniejszy raport pomo e w stawieniu czo a temu wyzwaniu.  

John J. Flaherty,                                          Tony Maki 
Przewodnicz cy COSO                              Przewodnicz cy Rady Doradczej COSO    
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STRESZCZENIE dla kierownictwa  

Podstawowym za o eniem zarz dzania ryzykiem korporacyjnym jest, e ka dy 
podmiot gospodarczy istnieje po to, aby przynosi korzy ci swoim udzia owcom. 
Wszystkie podmioty borykaj si z niepewno ci , a wyzwaniem dla zarz dów jest 
okre lenie poziomu niepewno ci, jaki organizacja jest gotowa przyj na swej drodze 
zwi kszania swojej warto ci. Niepewno jest ród em zarówno ryzyka, jak i szans, 
posiada potencja zniszczenia lub zwi kszenia warto ci. Zarz dzanie ryzykiem 
korporacyjnym umo liwia zarz dom skuteczne radzenie sobie z niepewno ci i 
zwi zanym z ni ryzykiem i szansami, zwi kszaj c zdolno do budowania warto ci.  

Warto zwi ksza si , je li zarz d tak buduje strategi i cele, aby osi gn 
optymaln równowag pomi dzy wzrostem i za o onymi zyskami a ryzykiem oraz 
skutecznie i efektywnie wykorzystuje zasoby do realizacji celów organizacji.  
Zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym obejmuje:  

 

Uzgodnienie apetytu na ryzyko ze strategi

  

zarz d uwzgl dnia akceptowany 
poziom ryzyka przy ocenie alternatyw strategicznych, ustalaniu celów i 
wprowadzaniu mechanizmów zarz dzania ryzykiem. 

 

Wzmocnienie decyzji w sprawie reakcji na ryzyko 

 

zarz dzanie ryzykiem 
korporacyjnym stanowi ramy identyfikacji i wyboru spo ród ró nych reakcji na 
ryzyko 

 

unikania, ograniczania, dzielenia si i akceptacji. 

 

Ograniczenie niespodzianek i strat operacyjnych 

 

podmioty uzyskuj lepsz 
zdolno przewidywania potencjalnych zdarze i przygotowania reakcji na nie, 
ograniczaj c tym samym niespodzianki i zwi zane z nimi koszty lub straty. 

 

Identyfikowanie i zarz dzanie wieloma rodzajami ryzyka w ca ym 
przedsi biorstwie 

 

ka da firma nara ona jest na tysi ce rodzajów ryzyka 
dotycz cych wszelkich cz ci organizacji. Zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym 
u atwia efektywn reakcj na powi zane ze sob skutki oraz zintegrowan 
odpowied na wielorakie rodzaje ryzyka. 

 

Wykorzystywanie mo liwo ci 

 

poprzez uwzgl dnienie pe nego zakresu 
mo liwych zdarze , zarz d jest w stanie zidentyfikowa i proaktywnie 
wykorzysta szanse. 

 

Lepsze wykorzystanie kapita u  posiadanie pewnych informacji na temat ryzyka 
pozwala zarz dowi na efektywn ocen potrzeb kapita owych i lepsz alokacj 
rodków.  

Te cechy zarz dzania ryzykiem korporacyjnym pomagaj zarz dom w osi ganiu 
za o onych wyników i zysków oraz w zapobieganiu stratom. Zarz dzanie ryzykiem 
korporacyjnym pomaga w prowadzeniu efektywnej sprawozdawczo ci oraz w 
przestrzeganiu prawa, pomaga tak e unikn zniszczenia reputacji firmy i 
zwi zanych z tym konsekwencji. Podsumowuj c, zarz dzanie ryzykiem 
korporacyjnym pomaga przedsi biorstwu doj tam, gdzie zaplanowano, unikaj c po 
drodze pu apek i niespodzianek.  

Zdarzenia  ryzyka i szanse  

Zdarzenia mog mie skutki pozytywne, negatywne lub oba rodzaje jednocze nie. 
Zdarzenia o negatywnych skutkach oznaczaj ryzyko, które mo e uniemo liwi 
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tworzenie warto ci lub zniszczy istniej c warto . Zdarzenia o pozytywnych skutkach 
mog zniwelowa skutki negatywne lub stanowi szans . Szansa, to mo liwo 
wyst pienia zdarzenia, które pozytywnie wp ynie na osi ganie celów, tworzenie lub 
utrzymanie warto ci. Zarz d odwo uje szanse do swojej strategii lub procesów ustalenia 
celów formu uj c plany wykorzystywania szans.  

Definicja zarz dzania ryzykiem korporacyjnym  

Zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym dotyczy ryzyka i szans wp ywaj cych na tworzenie 
lub utrzymywanie warto ci i zdefiniowane jest nast puj co:  

Zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym jest realizowanym przez zarz d, 
kierownictwo lub inny personel przedsi biorstwa, uwzgl dnionym w strategii i 
w ca ym przedsi biorstwie procesem, którego celem jest identyfikacja 
potencjalnych zdarze , które mog wywrze wp yw na przedsi biorstwo, 
utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz rozs dne zapewnienie 
realizacji celów przedsi biorstwa.  

Definicja zawiera kilka fundamentalnych poj . Zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym 
jest:  

 

procesem, zachodz cym w ca ym przedsi biorstwie 

 

realizowane przez ludzi na ka dym szczeblu organizacji 

 

uwzgl dnione w strategii 

 

uwzgl dniane w ca ym przedsi biorstwie, na ka dym szczeblu i w ka dej jednostce i 
obejmuje postrzeganie ryzyka z poziomu ca o ci przedsi biorstwa 

 

stworzone po to, aby móc identyfikowa potencjalne zdarzenia, które je li b d mie 
miejsce 

 

wp yn na przedsi biorstwo, oraz aby utrzymywa ryzyko w okre lonych 
granicach 

 

jest w stanie zapewni rozs dny poziom pewno ci kierownictwu i zarz dowi 
przedsi biorstwa 

 

skierowane ku osi ganiu celów w jednej lub kilku nak adaj cych si na 
siebie kategoriach.  

Definicja ta jest celowo szeroka. Obejmuje kluczowe koncepcje le ce u podstaw 
zarz dzania ryzykiem i stanowi podstaw jego zastosowania w organizacjach i 
sektorach gospodarki. Koncentruje si bezpo rednio na osi ganiu celów ustalonych 
przez dany podmiot i stanowi podstaw definicji efektywno ci zarz dzania ryzykiem 
korporacyjnym.  

Osi ganie celów  

W kontek cie misji lub wizji przedsi biorstwa kierownictwo ustala cele strategiczne, 
wybiera strategi i stawia cele kaskadowo dla ca ej organizacji. Struktura ramowa 
zarz dzania ryzykiem korporacyjnym koncentruje si na osi ganiu celów 
przedsi biorstwa w czterech kategoriach:  

 

Strategiczne 

 

zwi zane z celami na najwy szym poziomie, wspieraj cymi misj

 

firmy 
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Operacyjne 

 
efektywne i wydajne wykorzystanie zasobów 

 
Sprawozdawczo ci - wiarygodno sprawozdawczo ci 

 
Zgodno ci - przestrzeganie prawa i przepisów  

Tego rodzaju kategoryzacja celów pozwala skoncentrowa si na poszczególnych 
aspektach zarz dzania ryzykiem. Wyra ne, lecz nak adaj ce si na siebie kategorie 

 
poszczególne cele mog nale e do wi cej ni jednej kategorii 

 
odpowiadaj ró nym 

potrzebom przedsi biorstwa i mog le e w bezpo rednich kompetencjach ró nych 
osób. Taki podzia pozwala tak e na rozró nienie tego, czego mo na oczekiwa od 
poszczególnych rodzajów celów. Inna kategoria stosowana przez niektóre podmioty - 
zabezpieczenie maj tku -  jest równie opisana.  

Poniewa cele zwi zane z wiarygodno ci sprawozdawczo ci i przestrzeganiem prawa 
pozostaj pod kontrol przedsi biorstwa, zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym mo e 
da rozs dny poziom pewno ci osi gania tych celów. Osi ganie celów strategicznych i 
operacyjnych podlega jednak wp ywowi wydarze zewn trznych, nie zawsze 
kontrolowanych przez przedsi biorstwo, a wi c w przypadku tych celów zarz dzanie 
ryzykiem korporacyjnym mo e da rozs dny poziom pewno ci, e kierownictwo i 
zarz d w swojej roli nadzoru informowane s terminowo o post pach w osi ganiu 
celów.  

Elementy zarz dzania ryzykiem korporacyjnym  

Zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym sk ada si z o miu powi zanych elementów. 
Elementy te wynikaj ze sposobu zarz dzania przedsi biorstwem i s 
zintegrowane z procesem zarz dzania. Elementy te, to:  

 

rodowisko wewn trzne 

 

obejmuje charakter organizacji i stanowi podstaw 
postrzegania i reagowania na ryzyko przez pracowników, filozofi zarz dzania 
ryzykiem i dopuszczalny poziom ryzyka, uczciwo i warto ci etyczne oraz 
rodowisko pracy. 

 

Ustalanie celów 

 

cele musz zosta ustalone zanim kierownictwo przejdzie do 
identyfikacji potencjalnych zdarze wywieraj cych wp yw na ich osi ganie. 
Zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym zapewnia, e kierownictwo posiada procedury 
ustalania celów, które koresponduj z misj i wizj oraz odpowiadaj poziomowi 
ryzyka dopuszczonego przez przedsi biorstwo. 

 

Identyfikacja zdarze

  

zdarzenia wewn trzne i zewn trzne wp ywaj ce na 
osi ganie celów musz zosta zidentyfikowane, z rozró nieniem ryzyka i szans. 
Szanse uwzgl dniane s w strategii kierownictwa i w procesie ustalania celów. 

 

Ocena ryzyka 

 

jako podstaw decyzji o sposobie zarz dzania ryzykiem 
dokonuje si jego analizy i oceny prawdopodobie stwa wyst pienia. Ryzyko 
oceniane jest w podziale na ryzyko wewn trzne i nieod czne. 

 

Reakcja na wyst pienie ryzyka - kierownictwo wybiera rodzaj reakcji  unikanie, 
akceptacja, ograniczanie lub dzielenie si ryzykiem - opracowuje zestaw dzia a 
w celu powi zania ryzyka z dopuszczalnym poziomem. 

 

Dzia ania kontrolne - polityki i procedury ustalone i realizowane w celu efektywnej 
realizacji reakcji na ryzyko. 

 

Informacja i komunikowanie si - odpowiednie informacje s zbierane i 
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przekazywane w formie i ramach czasowych umo liwiaj cych pracownikom 
wykonywanie swoich obowi zków. Skuteczna komunikacja musi tak e mie 
miejsce w szerszym zakresie 

 
w dó , w poprzek i w gór hierarchii 

organizacyjnej. 

 
Monitorowanie - ca y proces zarz dzania ryzykiem korporacyjnym musi by 
monitorowany, w razie potrzeby nale y go modyfikowa . Monitorowanie 
realizowane jest poprzez sta e dzia ania kierownictwa, niezale ne oceny lub 
poprzez kombinacj obu tych czynników.  

Zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym nie jest procesem czysto seryjnym, w którym 
jeden element wp ywa jedynie na kolejny element. Jest procesem 
wielokierunkowym, iteratywnym, w którym prawie ka dy komponent mo e wp ywa 
na inne komponenty.  

Zwi zki pomi dzy celami i komponentami  

Istnieje bezpo redni zwi zek pomi dzy celami, czyli tym co organizacja pragnie 
osi gn , a komponentami zarz dzania ryzykiem korporacyjnym, czyli tym co jest 
konieczne do osi gni cia celów. Zwi zek ten pokazany jest w formie 
trzywymiarowej kostki.   



 
Cztery kategorie celów  strategiczne, 
operacyjne, sprawozdawczo i 
zgodno z prawem  przedstawione 
s w pionowych kolumnach, osiem 
komponentów w poziomych rz dach, 
a jednostki organizacyjne 
przedsi biorstwa w trzecim wymiarze. 
Rysunek obrazuje zdolno do 
obj cia ca o ci zarz dzania ryzykiem 
korporacyjnym lub koncentrowania si 
na kategorii celów, komponencie, 
jednostce organizacyjnej lub 
dowolnym ich zbiorze.  

   

Efektywno   

Stwierdzenie, czy zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym w danej jednostce jest "efektywne" 
jest ocen dokonan na podstawie stwierdzenia, czy obecnych jest osiem komponentów i 
czy dobrze one funkcjonuj . Tak wi c komponenty s tak e kryteriami efektywno ci 
zarz dzania ryzykiem korporacyjnym. Aby komponenty istnia y i dzia a y w a ciwie, nie mog 
by obarczone znacz cymi s abo ciami, a ryzyko musi mie ci si na dopuszczalnym 
poziomie.  

Stwierdzenie, e zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym jest efektywne w czterech kategoriach 
celów daje zarz dowi i kierownictwu rozs dny poziom pewno ci, e zna zakres w jakim cele 
strategiczne i operacyjne przedsi biorstwa s realizowane oraz e sprawozdawczo 
przedsi biorstwa jest wiarygodna, a stosowne prawo i przepisy s przestrzegane.  

Osiem komponentów nie b dzie funkcjonowa identycznie w ka dym przedsi biorstwie. Ich 
zastosowanie w ma ych i rednich przedsi biorstwach, na przyk ad, mo e by mniej 
formalne i mniej ustrukturyzowane. Mimo to, ma e firmy tak e mog posiada efektywne 
zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym, o ile obecny jest ka dy komponent i funkcjonuje 
prawid owo.  

Ograniczenia  

Mimo, e zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym przynosi wa ne korzy ci, podlega tak e 
pewnym ograniczeniom. Oprócz czynników omówionych powy ej, ograniczenia wynikaj z 
faktu, e ludzki os d w procesie podejmowania decyzji mo e by b dny, decyzje o 
reagowaniu na ryzyko i ustalaniu rodków kontroli musz bra pod uwag wzgl dne koszty i 
korzy ci, niepowodzenia mog by wynikiem ludzkich b dów, rodki kontroli mog zosta 
omini te na skutek zmowy dwóch lub wi cej osób, a kierownictwo ma mo liwo nie 
uwzgl dnienia decyzji zarz dzania ryzykiem korporacyjnym. Ograniczenia te uniemo liwiaj 
zarz dom i kierownictwom zdobycie absolutnej pewno ci co do osi gania celów 
przedsi biorstwa.  

Uwzgl dnienie kontroli wewn trznej 
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Kontrola wewn trzna jest integraln cz ci zarz dzania ryzykiem korporacyjnym. Struktura 
ramowa zarz dzania ryzykiem korporacyjnym uwzgl dnia kontrol wewn trzn tworz c 
silniejsz konceptualizacj i narz dzie dla kierownictwa. Kontrola wewn trzna zosta a 
zdefiniowana i opisana w dokumencie "Kontrola wewn trzna - zintegrowana struktura 
ramowa" Poniewa struktura ramowa wytrzyma a prób czasu i jest podstaw istniej cych 
zasad, przepisów i ustaw, dokument ten nadal pozostaje aktualny jako definicja i struktura 
kontroli wewn trznej. Mimo, e jedynie cz tekstu dokumentu "Kontrola wewn trzna - 
zintegrowana struktura ramowa" znajduje si w niniejszym opracowaniu, odniesienie stanowi 
ca o opisanej struktury.  

Role i obowi zki  

Ka dy w organizacji ma pewne obowi zki zwi zane z zarz dzaniem ryzykiem 
korporacyjnym. Prezes zarz du ponosi ostateczn odpowiedzialno i powinien przyj na 
siebie rol w a ciciela. Pozostali cz onkowie kierownictwa wspieraj filozofi zarz dzania 
ryzykiem w organizacji, promuj zgodno z ustalonymi limitami ryzyka i zarz dzaj 
ryzykiem w ramach swoich kompetencji, zgodnie z ustalon tolerancj ryzyka. Specjalista ds. 
ryzyka, dyrektor finansowy, audytor wewn trzny i inni tak e maj kluczowy obowi zek 
wspierania. Pozosta y personel przedsi biorstwa odpowiada za realizacj zarz dzania 
ryzykiem korporacyjnym zgodnie z ustalonymi zasadami i procedurami. Zarz d nadzoruje 
zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym, ma wiadomo i akceptuje apetyt na ryzyko w 
przedsi biorstwie. Ró ne podmioty zewn trzne, takie jak klienci, dostawcy, partnerzy 
biznesowi, audytorzy zewn trzni, urz dy regulacyjne i analitycy finansowi tak e dostarczaj 
u ytecznych informacji wp ywaj cych na zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym, lecz nie oni 
odpowiadaj za efektywno , ani nie s cz ci zarz dzania ryzykiem korporacyjnym w 
przedsi biorstwie.  

Struktura niniejszego raportu  

Raport sk ada si z dwóch tomów. Pierwszy tom zawiera "Struktur Ramow " oraz niniejsze 
"Streszczenie". "Struktura Ramowa" definiuje zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym oraz 
opisuje zasady i koncepcje stanowi ce wskazówki do oceny i zwi kszenia efektywno ci 
zarz dzania ryzykiem na wszystkich szczeblach w przedsi biorstwach i innych 
organizacjach Niniejsze "Streszczenie" skierowane jest przede wszystkim do szefów 
zarz dów, cz onków kierownictwa i organów regulacyjnych. Tom drugi pt.: "Techniki 
zastosowania" ilustruje techniki zastosowania poszczególnych elementów struktury ramowej.  

Wykorzystanie niniejszego raportu  

Proponowane dzia ania, które mog zosta podj te w wyniku niniejszego raportu zale od 
stanowiska i roli poszczególnych stron:  

 

Zarz d 

 

zarz d powinien omówi z kierownictwem organizacji stan zarz dzania 
ryzykiem korporacyjnym i sprawowa nadzór wed ug potrzeb. Zarz d powinien by 
poinformowany o najwa niejszych ryzykach i dzia aniach jakie w zwi zku z nimi 
podejmuje kierownictwo oraz w jaki sposób zapewnia efektywno zarz dzania 
ryzykiem korporacyjnym. Zarz d powinien rozwa y zasi ganie opinii audytorów 
wewn trznych, zewn trznych i innych stron. 

 

Kierownictwo najwy szego szczebla 

 

w niniejszym dokumencie proponuje si , aby 
prezes zarz du dokonywa oceny zarz dzania ryzykiem korporacyjnym w organizacji. 
Jednym ze sposobów dokonywania takiej oceny jest omawianie przez prezesa 
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zarz du wspólnie z kierownikami jednostek organizacyjnych i kluczowymi 
pracownikami funkcyjnymi wst pnej oceny mo liwo ci i efektywno ci zarz dzania 
ryzykiem korporacyjnym. 
W jakiejkolwiek formie przeprowadzona, ocena wst pna powinna okre la czy istnieje 
potrzeba i w jaki sposób dokona szerszej i g bszej analizy. 

 
Pozosta y personel organizacji 

 
kierownicy i pozostali pracownicy powinni rozwa y 

jak wype niaj swoje obowi zki w wietle struktury ramowej i dyskutowa z 
prze o onymi sposoby ulepszania zarz dzania ryzykiem korporacyjnym. Audytorzy 
wewn trzni powinni uwzgl dni zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym w swoich 
dzia aniach. 

 

Organy regulacyjne 

 

niniejsza struktura ramowa mo e przyczyni si do promowania 
wspólnego stanowiska na temat zarz dzania ryzykiem, co mo na dzi ki niemu 
osi gn i jego ogranicze . Organy regulacyjne mog wykorzysta struktur ramow 
do ustalania swoich oczekiwa  czy to w formie przepisów, czy wytycznych - wobec 
nadzorowanych podmiotów. 

 

Organizacje zawodowe  organizacje zawodowe wydaj ce wytyczne w dziedzinie 
zarz dzania finansowego, audytu itp., powinny rozwa y swoje standardy i 
wytyczne w wietle niniejszej struktury ramowej. O ile rozbie no ci w koncepcjach 
i terminologii zostan wyeliminowane, wszystkie strony na tym skorzystaj . 

 

rodowiska akademickie 

 

niniejsza struktura ramowa mo e sta si przedmiotem 
bada i analiz w celu znalezienia mo liwo ci dalszego jej rozwoju. Zak adaj c, e 
raport ten zostanie zaakceptowany jak platforma porozumienia, koncepcje i terminy w 
nim zawarte stan si przedmiotem nauczania uniwersyteckiego.  

Maj c tak podstaw wzajemnego zrozumienia, wszystkie strony b d mog y mówi 
wspólnym j zykiem i efektywnej si porozumiewa . Szefowie firm b d w stanie oceni 
zarz dzanie ryzykiem korporacyjnym w swoich przedsi biorstwach w stosunku do 
standardu oraz wzmocni je i zbli y swoje firmy do osi gni cia zamierzonych celów. 
Przysz e badania b d mia y ustalon podstaw . Ustawodawcy i organy regulacyjne 
uzyskaj lepsze zrozumienie zarz dzania ryzykiem korporacyjnym, jego korzy ci i 
ogranicze . Korzy ci zostan zrealizowane, je li wszystkie strony stosowa b d 
wspóln struktur ramow zarz dzania ryzykiem korporacyjnym.    


