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zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce”
napisanej przez Pana Damiana Gajdę pod kierunkiem prof. dr hab.
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1. Uwagi wprowadzające
Problematyka badawcza przygotowanej rozprawy

doktorskiej mieści się w obszarze

zagadnień funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych, jako jednej z metod zarządzania
ryzykiem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Problem zarządzania
ryzykiem w działalności gospodarczej jest zawsze bardzo aktualny, jednak można stwierdzić,
że w ostatnich latach przedsiębiorstwa przywiązują coraz większą wagę do tych zagadnień.
Z uwagi na konkurencyjność rynku i szeroką współpracę z kontrahentami pojawiają się
nowe zagrożenia i nowe ryzyka, które grożą
przykładowe

można wymienić

działalności przedsiębiorstwa.

utratę płynności,

Jako

brak wypłacalności, niespełnienie

warunków umów przez kontrahentów, nieuczciwość pracowników, zagrożenia losowe
takie jak pożar, powódź, różnego rodzaju kradzieże oraz różnego rodzaju straty i szkody w
transporcie, nieszczęśliwe wypadki pracowników, straty finansowe, możliwość utraty zysku
i wiele innych. W ramach zarządzania ryzykiem, występują różne rodzaje postępowania
które przedsiębiorstwa mogą stosować. Jedną z takich metod postępowania jest transfer
ryzyka na inny podmiot, który zajmuje się tym profesjonalnie za określoną cenę, a zwie się
ubezpieczeniem.
proponując

Tutaj

szeroką

zakłady ubezpieczeń wychodzą naprzeciw

ofertę

produktów

ubezpieczeniowych

tym wyzwaniom,

zaadresowanych

dla

przedsiębiorstw.
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Autor w swoich badaniach skoncentrował się przede wszystkim na małych i średnich
przedsiębiorstwach, których udział w gospodarce jest bardzo duży i ciągle ich rola w
polskiej gospodarce
odzwierciedlenie

wzrasta, a które
w

charakteryzują się pewną specyfiką, co znajduje

stosowanych metodach zarządzania ryzykiem, a tym samym

wykorzystywania ubezpieczeń.
Badania przeprowadzone w pracy dotyczyły głównie strony popytowej, a nie strony
podażowej. Autor badał i analizował wykorzystanie ubezpieczeń przez małe i średnie
przedsiębiorstwa analizując różne aspekty tych zagadnień. Natomiast nie analizował
problemów związanych z analizą produktów od strony zakładów ubezpieczeń.
W kontekście

powyższych uwag można z pewnością

przyjąć, że wybór

tematyki

badawczej jest w pełni uzasadniony i obszar badawczy czyli małe i średnie przedsiębiorstwa
jest interesujący i ważny dla przyszłości tych przedsiębiorstw. Przygotowana rozprawa
doktorska należy do grupy prac opisowych ma charakter analityczno-porównawczy, oraz
przede wszystkim

Autor

statystyki matematycznej

bardzo mocno wykorzystuje w swoich badaniach

narzędzia

i modele ekonometryczne, co świadczy o bardzo dobrym

przygotowaniu do pracy badawczej o charakterze analitycznym.

2. Ocena formalna pracy
Praca napisana została na 204 stronach, w tym wstęp, cztery rozdziały, podsumowanie
(178 stron ), bibliografia, spis tabel i spis rysunków. We wstępie Autor uzasadnia wybór
swoich badań i obszaru badawczego. Główny cel badawczy postawiony przez Autora to:
ocena

procesu zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach,

wskazanie przyczyn korzystania z ochrony ubezpieczeniowej oraz ustalenie stopnia
wykorzystania ubezpieczeń i ich roli w funkcjonowaniu małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce.
W pracy szczegółowo zbadano korzystanie z produktów ubezpieczeniowych przez małe i
średnie przedsiębiorstwa, a także ustalono główne powody nieskorzystania lub korzystania z
ochrony ubezpieczeniowej oraz

zanalizowano kryteria wyboru oferty ubezpieczeniowej

przez małe i średnie przedsiębiorstwa
Przeprowadzono analizę danych pochodzących ze źródeł

wtórnych z lat 2007-2014

pochodzących z corocznego reprezentacyjnego badania małych i średnich przedsiębiorstw
realizowanego przez

firmę

Qualifact Badania Rynkowe i Doradztwo sp. z o.o. które

prowadzone są na próbie ponad tysiąca MSP i prowadzone są

metodą

wywiadu
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bezpośredniego. W ten sposób zbadano kierunki zmian, główne determinanty i bariery
rozwoju korzystania z ubezpieczeń przez sektor MSP.
Autor w celu weryfikacji

wyników dotychczasowych badań

zaprojektował i

przeprowadził badania własne oparte przede wszystkim o źródła pierwotne. Analiza danych
pochodzących ze źródeł pierwotnych oraz wtórnych pozwoliła na weryfikację następujących
hipotez badawczych:


Przedsiębiorcy są świadomi najważniejszych rodzajów ryzyka w prowadzonej
działalności gospodarczej,



Podstawą zarządzania ryzykiem w MSP jest intuicja i ogólna wiedza ekonomiczna
właściciela/zarządzającego,



Ubezpieczenia są uważane

za istotny instrument zarządzania ryzykiem przez

reprezentantów małych i średnich przedsiębiorstw,


W latach

2007-2014

ukształtowała się w Polsce trwała tendencja wzrostu

zainteresowania ubezpieczeniami przez MSP.
Rozprawa doktorska zawiera cztery rozdziały, w których to Autor starał się zweryfikować
postawione wyżej hipotezy, o czym będzie w dalszej części recenzji.
Dwa pierwsze rozdziały odgrywają rolę wprowadzających do dalszych rozważań, gdyż
mają charakter przeglądowy oparte są o

literaturę przedmiotu i statystyczny materiał

źródłowy.
W rozdziale pierwszym Autor omówił i scharakteryzował sektor małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce, zwracając uwagę

na ich rolę w gospodarce i pewne cechy

specyficzne. Ilustracją tych rozważań była statystyczna analiza przeprowadzona dla lat
2007-2014. Pewien niedosyt budzi brak danych o następnych latach .
Z uwagi na dalsze rozważania i cel pracy rozdział drugi poświęcony jest źródłom ryzyka,
które pojawiają się w funkcjonowaniu MSP oraz sposobom zarządzania nim. Tutaj Autor
nawiązuje do problemu występowania ryzyka w działalności gospodarczej i omawia pewne
cechy charakteryzujące ryzyko w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Na
zakończenie rozdziału

przeprowadzone

zostały

rozważania

o ubezpieczeniach

jako

metodzie zarządzania ryzykiem w MSP, w których to zwrócono uwagę na pewne problemy
jak również dobre i budzące pewne wątpliwości cechy stosowania tej metody w małych i
średnich przedsiębiorstwach.
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Dwa następne rozdziały mają charakter badawczy, zawierają wkład własny Autora i na
podstawie przeprowadzonych analiz Autor starał się zweryfikować postawione wcześniej
hipotezy.
W rozdziale trzecim

przeprowadzona została analiza na podstawie źródeł wtórnych

pochodzących z corocznego reprezentacyjnego badania ankietowego „Finanse MSP” dla lat
2007-2014 realizowanego przez firmę Qualifact Badania Rynkowe i Doradztwo sp. z o.o.
dotycząca

funkcjonowania

rynku ubezpieczeń sektora MSP

w Polsce.

Na początku

rozdziału Autor nawiązał do genezy powstania, rozwoju i roli ubezpieczeń przedsiębiorstw
na świecie i ziemiach polskich. Na rys. 3.1. brakuje aktualnych danych, gdyż ilustracja o
źródłach pochodzenia kapitału kończy się na roku 1997.

W następnym pkt. 3.2. Autor

omawia różne typy ubezpieczeń wykorzystywane w działalności przedsiębiorstw takie jak:
ubezpieczenia osobowe,
transportu,

ubezpieczenia rzeczowe ( mienia ),

ubezpieczenia mienia w transporcie ( cargo ),

ubezpieczenia środków

ubezpieczenia techniczne,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, OC komunikacyjne, OC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej, OC zawodowe,

OC za produkt,

ubezpieczenia finansowe,

ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia eksportowe, ubezpieczenia utraty zysku, gwarancje
ubezpieczeniowe. Tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to charakterystyka teoretyczna typów
ubezpieczeń, nie ma tutaj charakterystyki produktów ubezpieczeniowych pochodzących z
rynku.

Pkt. 3.3. zawiera analizę statystyczną

dotyczącą

stosowania

ubezpieczeń

gospodarczych w przedsiębiorstwach w Polsce. Badania przeprowadzono na podstawie
danych pochodzących z GUS i KNF. Pojawia się tutaj pytanie dlaczego dane kończą się na
roku 2014.

W dalszej części

Autor

skoncentrował się na udziale

w korzystaniu z

ubezpieczeń przez przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie na podstawie danych wtórnych
pochodzących z opracowania „Finanse MSP” w latach 2007-2014. Na podstawie tych badań
Doktorant zweryfikował hipotezę, że w Polsce w ostatnich latach w sektorze małych i
średnich przedsiębiorstw

wzrosła popularność stosowania

ubezpieczeń. Do weryfikacji

hipotezy Doktorant wykorzystał test istotności trendu oparty na statystyce o rozkładzie tStudenta. Pkt. 3.4.

zawiera badania o determinantach korzystania z ubezpieczeń przez

MSP, przeprowadzone metodami statystycznej analizy wielowymiarowej. Na potrzeby
dalszych badań Autor podzielił przedsiębiorstwa na trzy grupy, a mianowicie: zatrudniające
do 6 pracowników włącznie, oraz od 7 do 26 pracowników włącznie i

powyżej 26

pracowników do 49 pracowników. Brakuje w pracy uzasadnienia tego podziału. W wyniku
przeprowadzonej analizy

stwierdzono, że

głównym determinantem jest wielkość

przedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych. W wyniku przeprowadzonych badań
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można było zauważyć pewne wyzwanie dla przedsiębiorstw mikro i małych, które to w
ograniczonej mierze korzystają z ubezpieczeń.

Przeprowadzone badania statystyczne są

poprawne i nie budzą żadnych wątpliwości.
Rozdział czwarty , który jest kluczowym dla recenzowanej rozprawy doktorskiej, ponieważ
przede wszystkim stanowi wkład własny i zostały w nim omówione badania empiryczne,
które dodatnio wzbogacają rozprawę doktorską. W tym rozdziale Doktorant omówił swoje
badania własne przeprowadzone na podstawie badania ankietowego przedsiębiorstw z
sektora MSP. Badania dotyczyły

znaczenia

ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem

w

przedsiębiorstwach z sektora MSP. Najpierw Autor omówił cele tego badania i co one
obejmowały. Następnie uzasadnił wybór próby i dobór losowego wyboru. Wszystko to
zostało uzasadnione statystycznie na podstawie literatury. Na tej podstawie wyznaczono
liczebność próby równą 500 przedsiębiorstw, 300 małych oraz 200 średnich. W wyniku
przeprowadzonego badania

ustalono, że błąd statystyczny

uzyskanych wyników nie

powinien przekroczyć 5 % na poziomie ufności 95%.. W dalszej części przedstawiona
została konstrukcja narzędzi badawczych. Pkt. 4.2. zawiera analizę uzyskanych wyników, w
tym przedstawione zostały następujące zagadnienia: ocena realizacji procesu zarządzania
ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, świadomość ubezpieczeniowa i stopień
korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez MSP, przyczyny korzystania z ochrony
ubezpieczeniowej oraz kryteria wyboru oferty ubezpieczeniowej. Badania przeprowadzone i
opisane w tym rozdziale dały odpowiedź na wiele pytań i pozwoliły zweryfikować wcześniej
postawione hipotezy. Można stwierdzić, że stosowanie ubezpieczeń w małych i średnich
przedsiębiorstwach jest powszechne, jednak zawansowane zarządzanie ryzykiem występuje
znacznie częściej w przedsiębiorstwach średnich i to na ograniczonym poziomie.
Przedsiębiorstwa małe

stosują

ubezpieczenia w minimalnym zakresie, wręcz często

obowiązkowym. Jednak tendencje są wzrostowe. Można było zauważyć na podstawie
badań, że są przedsiębiorstwa z grupy średnich które prowadzą bardzo zaawansowany
proces zarządzania ryzykiem i stosowania ubezpieczeń. Jeśli chodzi o wykorzystanie
instrumentów badawczych pochodzących ze statystyki matematycznej, są one prawidłowe,
nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
Na uwagę zasługuje bardzo bogata bibliografia zawierająca opracowania książkowe
polskie i zagraniczne, licząca 301 pozycji, co świadczy o bogatych studiach literaturowych
Doktoranta.

Na zakończenie umieszczono spis tabel i rysunków.
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Od strony formalnej praca napisana jest w miarę starannie, struktura jest logiczna, język
jest poprawny, prawidłowo ponumerowane są tabele i rysunki, podane są źródła. Rozważania
i prezentacje badań przedstawione zostały w sposób czytelny i klarowny.

3. Ocena merytoryczna rozprawy
Temat rozprawy doktorskiej jest z pewnością

istotny, ważny i mało rozpoznany w

literaturze ubezpieczeniowej, gdyż rola i znaczenie ubezpieczeń w sektorze małych i
średnich przedsiębiorstw jest mało zbadany, jakkolwiek problem ubezpieczenia i zarządzanie
ryzykiem w działalności gospodarczej jest dobrze rozpoznany i powstało wiele opracowań na
ten temat.
Cel, który

został określony we wstępie, można

stwierdzić, że

został osiągnięty.

Hipotezy zostały zweryfikowane.
Lektura pracy

nasunęła

kilka kwestii dyskusyjnych

i

uwag

o charakterze raczej

technicznym:


Ciągle budzą wątpliwości takie kwestie jak zakres badań ograniczający się do lat
2007-2014, brakuje następnych lat, gdyż ten rynek zmienia się rozwija,



Praca zawiera rozważania z punktu widzenia przedsiębiorstwa małego lub średniego,
nie porusza się w niej problematyki oferty rynku ubezpieczeniowego w Polsce,



Brakuje pogłębionych badań i rozważań na temat barier ( może w tym prawnych i
świadomościowym) stosowania ubezpieczeń w stosowaniu ubezpieczeń przez małe
i średnie przedsiębiorstwa w polskiej rzeczywistości ,



Może można byłoby wspomnieć o tym zagadnieniu w innych krajach europejskich,
wyżej rozwiniętych gospodarczo.

Ponadto pragnę również zaznaczyć pozytywne i wyróżniające cechy

przygotowanej

rozprawy doktorskiej:


Ważny i mało rozpoznany obszar badawczy rozprawy,



Bogate źródła bibliograficzne i głębokie studia literaturowe,



Logiczna struktura pracy i przejrzystość rozważań,



Badania autorskie zarówno o charakterze teoretycznym jak również empirycznym,
szczególnie w rozdziałach trzecim i czwartym.



Bardzo dobry warsztat badawczy, nie budzący wątpliwości, oparty

o narzędzia

statystyki matematycznej, który świadczy o dobrych predyspozycjach na przyszłość
do pracy naukowej,

6



Dobrze określone wnioski i właściwie udokumentowane,



Poprawny język i staranny tekst.

Stwierdzam, że pomimo wcześniejszych uwag krytycznych

o charakterze dyskusyjnym

przygotowaną rozprawę doktorską oceniam bardzo dobrze, gdyż jest ona dowodem na
dobre przygotowanie Doktoranta do dalszych badań naukowych.
4. Wnioski końcowe
Moja ostateczna ocena rozprawy jest jednoznacznie pozytywna. Doktorant wykazał się
bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym i metodologicznym

oraz umiejętnością

prowadzenia badań. Dobrze określił problem badawczy i cel, który osiągnął. Przygotowana
rozprawa doktorska stanowi pewien wkład do nauki o finansach. Zatem zgodnie z aktualną
Ustawą o stopniach i tytule naukowym zgłaszam wniosek do Rady Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego o dopuszczenie do publicznej obrony.
Wrocław, 10 czerwca 2018 r.

Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
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