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Kompetencje, certyfikacja zawodowa krajowa i europejska,  
etyka, postawa, tożsamość - kim musi być dzisiaj Menedżer Ryzyka, 

 aby wnosił realną wartość do biznesu. 



Cele Stowarzyszenia 

1. Poszerzanie specjalistycznej wiedzy Członków 
Stowarzyszenia w zakresie zarządzania ryzykiem. 

2. Promowanie zasad dobrych praktyk w zarządzaniu 
ryzykiem. 

3. Prowadzenie lub wspieranie przedsięwzięć 
edukacyjnych, badawczych i naukowych służących 
popularyzacji idei i rozwojowi nauk związanych  
z zarządzaniem ryzykiem. 

4. Podnoszenie świadomości zarządzania ryzykiem 
wśród pracowników i kadry kierowniczej 
podmiotów gospodarczych. 

5. Reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych  
w nim członków. 

PARTNERZY 



Droga nowoczesnej organizacji  

Współczesne czasy turbulencji gospodarczych, pułapek iluzji i 
„czarnych łabędzi” wymuszają znaczne zwiększenie szybkości 
podejmowania decyzji. 

Aby utrzymać się na rynku, nie wystarczy logiczne myślenie według 
ustalonego algorytmu działania, ale potrzebna jest umiejętność  
przewidywania przyszłości i przygotowanie się do niej.  
Największe niebezpieczeństwo to takie z którego nie zdajesz sobie 
sprawy 

Efektywne organizacje  mają ryzyko pod kontrolą: 

• znają swoją ekspozycji na ryzyko  

• potrafią wyznaczyć swoją  pojemność i tolerancję ryzyka  

• mają strategię zarządzania ryzykiem, którą przekładają na 
działania  

• są świadomi konsekwencji swoich decyzji i działań 

• stosują narzędzia i techniki monitoringu, analizy i kontroli ryzyka   

• wykorzystują zdobyte doświadczenia w celu samodoskonalenia  



ROZWÓJ ZAWODOWY  Kompetencje menedżera ryzyka  

• Ogólna wiedza menedżerska, 

• Znajomość rynku i organizacji, 

• Znajomość metod, technik i narzędzi, 

• Umiejętność analizy,  syntezy i wnioskowania,  

• Umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

• Umiejętność komunikacji interpersonalnej. 

konferencje, szkolenia, 
studia przypadków, 

networking, coaching, 
programy edukacyjne 

FERMA 

publikacje, badania  

• Umiejętność myślenia wyprzedzającego,  

• Umiejętność kompleksowego patrzenia, 

• Umiejętność budowy odporności organizacji, 

• Umiejętność korzystania z doświadczeń. 



FERMA is indeed pleased  
to support the Polrisk Academy 
launched by our Polish member 
Polrisk. 

We believe that this program will 
provide you with the basic and 
advanced knowledge required to 
properly perform the duties of a 
professional Risk manager. 

PATRONAT 
HONOROWY 

27.11.2013 Walne Zebranie Członków POLRISK: 
• na podstawie ponad 40 letnich doświadczeń stowarzyszeń 

zrzeszonych w FERMA z całej Europy, w szczególności 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, 
Holandii, Niemiec, Włoszech, 

• po uprzednich konsultacjach z Federacją Europejskich 
Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (FERMA) i członkami POLRISK 

doprecyzowało zakres odpowiedzialności menedżera ryzyka.  

Zarządu POLRISK stosowną uchwałą powołał Akademię Menedżera 
Zarządzania Ryzykiem POLRISK, której głównym celem jest 
wspieranie rozwoju zawodowego, w tym: 
• identyfikacja i zaspokajanie potrzeb szkoleniowych w zakresie 

zarządzania ryzykiem, 
• ocena wiedzy i doświadczenia oraz certyfikacja Menedżerów 

Zarządzania Ryzykiem POLRISK, 
• promowanie zawodu menedżera zarządzania ryzykiem w Polsce. 

PATRONAT  
PRAWNY 

Stowarzyszenie POLRISK kształtuje nowy zawód w Polsce 
-  Menedżera Zarządzania Ryzykiem. 



Nadzór nad Akademią sprawuje Zarząd POLRISK 

Patronat honorowy Akademii POLRISK - FERMA  

Patronat prawny Akademii POLRISK - Baker & McKenzie 

Komisja ds. Certyfikacji odpowiada za zakres merytoryczny szkoleń i 
warsztatów, zatwierdzanie programów ramowych szkoleń 
organizowanych w ramach Akademii POLRISK oraz określanie 
wymogów egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminów 
certyfikacyjnych. 

W skład Komisji ds. Certyfikacji mogą wchodzić członkowie Zarządu 
POLRISK, przedstawiciele Partnerów Instytucjonalnych, przedstawiciele 
członków wspierających POLRISK, autorytety branżowe i Opiekunowie 
Merytoryczni Modułów. 

Za zgodność programową z wytycznymi Komisji ds. Certyfikacji 
odpowiada Opiekun Merytoryczny Modułu. 

PARTNERZY 
WSPIERAJĄCY 



CERTYFIKACJA 

Certyfikacja kwalifikacji zawodowych obejmuje trzy poziomy 
 
1. Certyfikat Menedżera Zarządzania Ryzykiem  

poziom ogólny, wymagany do dalszej certyfikacji, 

2. Certyfikaty Menedżera Zarządzania Ryzykiem Specjalistycznym  
zaawansowany poziom dający tytuł specjalistyczny 

3. Certyfikat Master of Risk Management   
najwyższy poziom certyfikacji. 

 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu certyfikującego jest ukończenie 
odpowiedniego szkolenia lub grupy szkoleń wymaganych do danego 
poziomu certyfikatu.  

Nadanie Certyfikatu związane 
jest z wpisem do „Rejestru 
Certyfikowanych 
Menedżerów Zarządzania 
Ryzykiem POLRISK 
” dostępnego na stronie 
internetowej POLRISK. 
 
Certyfikat POLRISK daje 
prawo do używania nazwy 
„Certyfikowany Menedżer 
Zarządzania Ryzykiem 
POLRISK”. 



Informacje o Akademii znajdują się na stronie: www.polrisk.pl 

PARTNERZY 
WSPIERAJĄCY 



Istnieje wiele kursów i kwalifikacji w zakresie zarządzania ryzykiem, ale 
są one na różnych poziomach i obejmuje różne kraje i różne aspekty.  

Brak wspólnego, spójnego wzorca kompetencji dla zarządzania 
ryzykiem skłonił FERMA do uruchomienia projektu wspólnej 
funkcjonującej  we wszystkich krajach członkowskich certyfikacji. 

 
„Jest to jeden z najważniejszych projektów, jakie FERMA kiedykolwiek 
przedsięwzięła. Wiemy, że istnieje wielkie zapotrzebowanie na 
certyfikację, która będzie kluczowym osiągnięciem dla federacji i jej 
stowarzyszeń członkowskich.”  

Prezes FERMA Julia Graham 
.  

CZŁONKOWIE FERMA  Certyfikowany Europejski Menedżer Ryzyka. 



W 2014 r, zgromadzenie ogólne FERMA uzgodniło ramy i fundusze dla 
programu europejskiej certyfikacji menedżerów ryzyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ma zapewnić poświadczenie kompetencji zawodowych  
i doświadczenia indywidualnym menedżerom ryzyka oraz akredytację 
instytucjom edukacyjnym prowadzącym programy zarządzania 
ryzykiem. Certyfikacja będzie wsparta wymogiem stałego rozwoju 
zawodowego i przestrzegania kodeksu etyki.  

Certyfikacja 

Akredytacja 

W
ie

d
za

 

C
ią

gł
y 

ro
zw

ó
j 

za
w

o
d

o
w

y 

D
o

św
ia

d
cz

en
ie

 

Et
yk

a 

• Udział w grupie 
eksperckiej Projektu 
Certyfikacji FERMA  

• Rozwiązania i programu 
Akademii POLRISK 

• Tłumaczenie na język 
polski kwestionariuszy 

• Scientific Commitee 
FERMA Forum 2015  
w Wenecji 

 

WSAD POLRISK Certyfikowany Europejski Menedżer Ryzyka. 



CERTYFIKACJA 
EUROPEJSKA 

Certyfikowany Europejski Menedżer Ryzyka. 

Certyfikacja europejska będzie dostępna na dwóch poziomach:  

• The Specialist Certificate – dla początkujących mendżerów ryzyka, 
którzy wykazują się wiedzą teoretyczną oraz chcą rozwijać swoje 
kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem.  

• The Professional Certificate – dla osób, które posiadają już 
doświadczenie w pełnieniu funkcji risk managera oraz posiadają 
szeroką wiedzę teoretyczną.  

Uzyskanie certyfikatu możliwe będzie poprzez udokumentowanie 
wcześniejszej edukacji oraz kariery zawodowej. 

Certyfikat ten będzie funkcjonował we wszystkich krajach 
członkowskich FERMA, co pozwoli menedżerom ryzyka znacznie 
rozszerzyć swoją działalność.  

Zgłoszenia menedżerów ryzyka oraz instytucji edukacyjnych do 
uzyskania certyfikatu, przyjmowane będą przez FERMA od 2015 roku. 

„Możemy być dumni,  
że będziemy zapewniać 
jedno z pierwszych 
paneuropejskich 
świadectw zawodowych, 
które będzie wzorcem  
dla innych organizacji 
menedżerów ryzyka na 
całym świecie.” 

Wiceprezes FERMA 
Michel Dennery,  

Przewodniczący Komitetu 
Kierującego Projektem 

Certyfikacji 


