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Wstęp

Dla zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadza
się Procedurę zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz w pozostałych
jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego.
Celem procedury jest maksymalizacja szans realizacji założonych celów/zadań oraz
minimalizacji niepewności związanej z ich realizacją i ma zastosowanie do wszystkich procesów,
celów i zadań związanych z funkcjonowaniem Powiatu Łowickiego. Procedura określa zasady
identyfikowania wszystkich ryzyk zagrażających ich realizacji, tak aby Starostwo Powiatowe
w Łowiczu i jednostki organizacyjne Powiatu Łowickiego działały w sposób jednolity, zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. A poprzez określanie skutków i wag tych ryzyk
podejmowane działania były adekwatne do środków zaradczych minimalizujących ryzyko.
Odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w starostwie
ponosi starosta.
Odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w pozostałych
jednostkach organizacyjnych powiatu ponosi kierownik jednostki organizacyjnej.
Obowiązkiem kierownictwa oraz pracowników jest identyfikacja, analiza, ewaluacja oraz
monitorowanie czynników ryzyka w ramach przypisanych zakresów funkcji oraz obowiązków.

Definicje
§1.Użyte w niniejszej procedurze pojęcia mają następujące znaczenie:
1)
starosta - należy przez to rozumieć Starostę Łowickiego;
2)
wicestarosta - należy przez to rozumieć Wicestarostę Łowickiego
3)
sekretarz - należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Łowickiego,
4)
skarbnik - należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Łowickiego,
5)
zespól oceny ryzyka - należy przez to rozumieć członków zespołu w skład którego
wchodzą: wicestarosta, sekretarz, skarbnik, koordynator;
6)
jednostka- należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Powiatu Łowickiego,
w rozumieniu §19 ust.4 Statutu Powiatu Łowickiego;
7)
ryzyko- należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
mającego negatywny wpływ na wykonanie zadań bądź osiągnięcie celów;
8)
akceptowalny poziom ryzyka - należy przez to rozumieć ustalony w niniejszej
procedurze poziom istotności ryzyka, przy którym nie jest wymagane podejmowanie działań
przeciwdziałających ryzyku;
9)
analiza ryzyka - należy przez to rozumieć czynności podjęte w celu zrozumienia
charakteru zidentyfikowanego ryzyka, na które narażone są jednostki, na proces ten się składa
identyfikacja, oszacowanie i hierarchizacja pojedynczych zdarzeń mogących niekorzystnie
wpływać na osiągnięcie określonego celu:
10) czynniki ryzyka - należy przez to rozumieć okoliczności, stan prawny, stan
faktyczny, które mogą wywołać ryzyko wystąpienia nieprawidłowości;
11) mapa ryzyka - należy przez to rozumieć dokument odzwierciedlający ocenę
skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka;
12) mechanizm kontrolny - należy przez to rozumieć element systemu zarządzania,
zasady określone przez przepisy prawa wewnętrznego, instrukcje, procedury, zasady, które mają
ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub jego skutki;
13) rejestr ryzyka - należy przez to rozumieć zestawienie w formie papierowej
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wszystkich zidentyfikowanych ryzyk;
14) ryzyko nieodłączne/pierwotne - należy przez to rozumieć ryzyko jakie występuje
w sytuacji, gdy nie działają żadne mechanizmy kontrolne;
15) ryzyko rezydualne/pozostale - należy przez to rozumieć ryzyko występujące przy
istnieniu mechanizmów kontrolnych;
16) ryzyko operacyjne - należy przez to rozumieć ryzyko krótkookresowe związane
z działalnością jednostki,
17) ryzyko strategiczne - należy przez to rozumieć ryzyko długookresowe, na które
jednostki mają ograniczony wpływ;
18) ocena ryzyka - należy przez to rozumieć proces systematycznej oceny przyczyn,
skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka;
19) właściciel ryzyka - należy przez to rozumieć osoba odpowiedzialna za zarządzanie
ryzykiem, mająca kompetencje do podjęcia działań zaradczych w stosunku do obszaru, którym
zarządza;
20) zarządzanie ryzykiem - należy przez to rozumieć działania podjęte w jednostce,
mające na celu zmniejszenie ryzyka do poziomu akceptowalnego obejmującego identyfikowanie
i ocenę ryzyka oraz reagowanie na nie.
Cele i etapy zarządzania ryzykiem
§2.1. Procedura zarządzania ryzykiem ma na celu zidentyfikowanie ryzyka oraz ograniczenie
jego negatywnego oddziaływania, co powinno przyczynić się do efektywnego i racjonalnego
osiągania celów i realizacji zadań.
2. Ograniczenie ryzyka osiągane jest poprzez zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów
kontrolnych na podstawie wyników monitoringu poziomu ryzyka i jego oceny.
3. Celem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do głównych celów i zadań jest:
1) poprawa jakości świadczenia usług;
2) efektywne zarządzanie poprzez zapewnienie właściwego ładu organizacyjnego;
3) położenie większego nacisku w procesie zarządzania na sprawy faktycznie istotne;
4) bardziej świadome podejmowanie ryzyka oraz decyzji;
5) efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów Starostwa i jednostek;
6) skuteczne zarządzanie projektami;
7) zapewnienie adekwatności mechanizmów kontrolnych do ryzyka;
8) wyeliminowanie nieetycznych zachowań pracowników.
4. Procedura zarządzania ryzykiem stanowi narzędzie zarządzania dla całej kierowniczej
kadry jednostki.
5. Procedura zarządzania ryzykiem ma zastosowanie do wszystkich komórek
organizacyjnych Starostwa i jednostek.
6. System zarządzania ryzykiem w jednostce dzieli się na następujące etapy:
1) określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji;
2) identyfikacja ryzyka;
3) analiza ryzyka - ocena jego znaczenia dla realizacji zakładanych celów;
4) reakcja na ryzyko;
5) monitorowanie ryzyka, komunikacja;
6) czynności kontrolne.
Rola i odpowiedzialność osób w procesie zarządzania ryzykiem
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§3.1. W proces zarządzania ryzykiem zaangażowani są wszyscy pracownicy, w tym osoby
wykonujące czynności w ramach innych umów cywilno-prawnych (np. w zakresie bhp i ppoż..
w zakresie obsługi informatycznej).
1) Kierownictwo
a) określenie strategicznego podejścia do zarządzania ryzykiem i określenie
akceptowanego poziomu ryzyka,
b) wdrożenie struktury zarządzania ryzykiem,
c) zarządzanie najbardziej kluczowymi ryzykami,
d ) zarządzanie jednostką w przypadku kryzysu.
2) Kierujący komórkami organizacyjnymi
a) budowanie wiedzy nt. ryzyka w ramach podległego obszaru.
b) uzgadnianie celów działań w ramach zarządzania ryzykiem ,
c) zapewnienie wdrożenia rekomendacji z zakresu usprawnienia procesu zarządzania
ryzykiem,
d) identyfikacja i raportowanie o zmianach w katalogu ryzyka komórki
organizacyjnej.
3) Pracownicy/Właściciele ryzyka
a) zrozumienie, akceptacja oraz wdrożenie założeń procesu zarządzania ryzykiem.
b) raportowanie nt. nieefektywnych, nieskutecznych i niepotrzebnych mechanizmach
kontrolnych.
c) współpraca z Kierownictwem nad wyjaśnieniem zmaterializowanych ryzyk.
4) Koordynator
a) opracowanie polityki zarządzania ryzykiem oraz jej aktualizacja,
b) dokumentowanie struktury oraz polityki zarządzania poszczególnymi ryzykami
c) koordynowanie czynności w ramach procesu zarządzania ryzykiem,
d) dokumentowanie procesu i opracowywanie informacji końcowej dla kierownictwa.
4) Audytor wewnętrzny, który wspiera starostę w realizacji celów i zadań poprzez
systematyczna ocenę kontroli zarządczej w powiecie
a) opracowanie programu audytu opartego na analizie ryzyka ,
b) przeprowadzenie audytu procesu zarządzania ryzykiem,
c) wydawanie oraz otrzymywanie zapewnienia w obszarze zarządzania ryzykami.
d) raportowanie nt. efektywności i skuteczności mechanizmów kontrolnych.
Określenie celów i zadań, monitorowanie oraz ocena ich realizacji
§4.1. Cele i zadania należy określać jasno i w rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy
monitorować za pomocą wyznaczonych mierników, zapewniając jednocześnie odpowiedni system
monitorowania realizacji celów i zadań przez jednostkę.
2. Określając cele i zadania należy wskazać także komórki organizacyjne lub osoby
odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji.
3. Cele powinny być:
1) istotne - powinny obejmować najważniejsze obszary działalności jednostki.
Jednocześnie cele powinny odzwierciadlać istotne potrzeby społeczno-ekonomiczne Powiatu,
zawarte m.in. w dokumentach strategicznych i bieżących. Cel musi być postrzegany jako potrzebny
zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak również jednostki, przyczyniać się do zaspokojenia
potrzeb społecznych;
2) precyzyjne i konkretne - odnosić się bezpośrednio do podstawowego, zamierzonego
wyniku realizacji zadań i podzadań. Należy je formułować w sposób jasny i zapewniający ich
jednoznaczną interpretację. Należy unikać zbyt szczegółowych, obszernych definicji, a także
Strona 5 z 11

technicznych skrótów bez ich objaśnienia. Celem nie powinno być samo działanie/czynność
realizowane przy użyciu wydatków, ale rezultat/efekt przy użyciu tych środków. Cel powinien
zawierać w sobie opis przedmiotu lub stanu rzeczy, które mają być wynikiem realizacji zadania;
3) spójne - zapewniające wzajemną zgodność celów w ramach hierarchii struktury zadań
Powiatu. Każdy z celów powinien być zgodny z celem nadrzędnym - tj. z celem zadania, które te
podzadan ia wspó 1rea 1izuj ą;
4) mierzalne - sformułowane tak, aby stopień ich osiągnięcia byl możliwy do zmierzenia
za pomocą mierników, odpowiednich dla danego poziomu struktury wydatków, dla których
dostępne są dane zarówno na etapie planowania, jak i w momencie realizacji budżetu. Należy dążyć
do określania ich w taki sposób aby zapewnić mierzalność ich realizacji;
5) określone w czasie - cel powinien uwzględniać okres, w którym ma być realizowany.
Powinno się precyzyjnie określić termin, w którym możliwa jest realizacja celu. Cel nie mający
zapewnionej odpowiedniej perspektywy czasowej uznaje się za niemożliwy do osiągnięcia:
6) realistyczne - cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby już w założeniu brać
pod uwagę ocenę ryzyk ich realizacji. Jednakże cel powinien oscylować wokół spodziewanych
pozytywnych wyników wykonania zadania, a nie minimum zapewniającego pewność osiągnięcia
celu.
4. Rodzaje mierników:
1) mierniki oddziaływania - mierzą długofalowe konsekwencje realizacji zadania. Mogą
one mierzyć bezpośrednie skutki wdrażania zadania, ale które ujawniają się po dłuższym okresie
czasu;
2) mierniki rezultatu - mierzą efekty uzyskane w wyniku działań, realizowanych za
pomocą odpowiednich wydatków, na poziomie zadania/podzadania/działania;
3) mierniki produktu - odzwierciedlają wykonanie danego zadania w krótkim okresie
i pokazują konkretne dobra i usługi „wyprodukowane” przez jednostkę:
4) mierniki skuteczności - mierzą stopień osiągnięcia zamierzonych celów - mogą mieć
one zastosowanie na wszystkich szczeblach klasyfikacji zadaniowej. Skuteczność odnosi się do
obliczenia stopnia zaawansowania rozpoczętych działań i jego odchylenia od pełnego wykonania
zadania;
5) mierniki efektywności - służą do pomiaru powiązania pomiędzy nakładami
i osiągniętymi efektami (wynikami). Efektywność - minimalizacja kosztów przy maksymalizacji
zadania, stopień realizacji zadania przy założonej wysokości kosztów.
5. Cechy mierników:
1)
adekwatne - ściśle powiązane z celami zadania/podzadania, muszą odzwierciedlać
podstawowy cel, który zadanie ma osiągnąć;
2) akceptowane - przez jednostki, realizujące dane zadanie:
3) wiarygodne - łatwe do zrozumienia dla osób nieposiadających szczegółowej
znajomości tematu;
4) łatwe do monitorowania - proces pozyskiwania danych powinien być racjonalny, nie
przewyższać lub znacząco podnosić kosztów samego zadania;
5) odporne na manipulację - nie dający możliwości zmiany i dowolnej interpretacji.
6.
Do każdego zdefiniowanego celu oraz zadania należy przypisać konkretną alokację zasobów
niezbędnych do ich realizacji, w podziale na następujące grupy:
1) zasoby finansowe - wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na realizację
zdefiniowanego zadania;
2) zasoby kadrowe - liczba pracowników przypisanych do realizacji konkretnego zadania
(w przeliczeniu na pełne etaty). Zestawienie powinno również uwzględniać osoby zatrudnione
w ramach umów cywilnoprawnych, których zadania przyczyniają się do realizacji celów
i zadań:
3) zasoby rzeczowe - wysokowartościowe środki trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne które są wykorzystywane do realizacji celów i zadań.
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Identyfikacja ryzyka
§5.1. Identyfikacja i ocena czynników ryzyka dokonywana jest na poziomie strategicznym,
operacyjnym, sprawozdawczości i zgodności.
2. Identyfikację ryzyka w odniesieniu do celów i zadań należy prowadzić nic rzadziej niż raz
w roku. W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka należy dokonać
ponownej identyfikacji ryzyka.
3. Podczas identyfikacji ryzyka należy przeanalizować:
1) cele i zadania realizowane przez poszczególnych pracowników;
2) realizację budżetu Powiatu;
3) zagrożenia związane z osiąganiem celów i realizowaniem zadań przez jednostkę
oraz z realizacją budżetu Powiatu wraz z ich wewnętrznymi i zewnętrznymi przyczynami
oraz możliwymi scenariuszami rozwoju zdarzeń.
4. Podczas identyfikacji ryzyka stosowana jest kategoryzacja ryzyka.
5. Ustala się następujące kategorie (obszary) ryzyka:
1) ryzyko finansowe;
2) ryzyko dotyczące zasobów ludzkich;
3) ryzyko działalności;
4) ryzyko zewnętrzne.
6. Przykłady ryzyka występującego w ramach poszczególnych kategorii (obszarów) oraz
przykładowy katalog, określa załącznik nr 1 do procedury.
Analiza ryzyka
§6.1. Zidentyfikowane ryzyka należy poddać analizie. Analiza ryzyka opiera się na ocenie
przyczyn i źródeł ryzyka, jego konsekwencji/skutku oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia.
Oceniane zdarzenie może mieć wielorakie konsekwencje i może oddziaływać na wiele celów
jednostki. Istniejące mechanizmy kontrolne, a w szczególności ich efektywność powinny być
uwzględniane na etapie szacowania ryzyka. Należy określić akceptowalny poziom ryzyka.
2. Ocena ryzyka jest dokonywana na dwóch poziomach:
1) ryzyka nieodłąeznego/pierwotnego - ocena pod kątem prawdopodobieństwa oraz
skutku, przy założenia braku istnienia i funkcjonowania jakichkolwiek mechanizmów kontrolnych;
2) ryzyka rezydualnego/pozostałego- ocena pod kątem prawdopodobieństwa i skutku
przy uwzględnieniu siły istniejących w jednostce mechanizmów kontrolnych.
3. Ocena ryzyka jest dokonywana pod kątem prawdopodobieństwa oraz skutku, w ustalonej
skali umownej.
4. Do określenia prawdopodobieństwa (P) wystąpienia ryzyka należy stosować następujące
definicje, gdzie przypisane im kryteria odnoszą się do:___
Skala
1
2
3
4
5
Opis

Mało
prawdopodobne

Rzadkie

Średnie

Prawdopodobne

Prawie pewne

Prawdopodobieństwo

0-20 %

21-40%

41 -60%

61-80%

81-100%

1) mało prawdopodobne ryzyko może wystąpić w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie
zmniejszone, ale ryzyko będzie się krystalizować okazjonalnie, bądź w wyniku zbiegu niezwykłych
okoliczności;
2) rzadkie; ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie zmniejszone, ale jego
przypadki będą pojedyncze;
3) średnie; ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie zmniejszone,
ale ryzyko będzie się krystalizować w miarę często, bądź w wyniku równoczesnego występowania
różnych problemów i okoliczności;
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4)
prawdopodobne; ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie
zmniejszone, ryzyko będzie systematycznie narastać;
5 ) prawie pewne; ryzyko wystąpi w najbliższym roku budżetowym.
5. Do określenia wpływu (W) (skutku, straty) ryzyka na realizację zadań stosuje się
następujące definicje, gdzie przypisane cyfry odnoszą się do:
Skala

1

2

3

4

5

Opis

Nieznaczny

Niski

Średni

Wysoki

Bardzo wysoki

1) nieznaczny, rozwiązanie problemu będzie wymagało nieznacznego nakładu
czasu/zasobów, lecz problem nie spowoduje trwałej szkody i wywrze mały wpływ na wyniki
finansowe. Może spowodować krótkotrwałe lub niewielkie zakłócenia w działalności;
2) niski, rozwiązanie problemu będzie wymagało pewnego nakładu czasu/zasobów.
Usunięcie skutków (powstałych strat) będzie wymagało czasu. Może mieć wpływ na wyniki
finansowe, których ranga będzie wymagała ujawnienia. Może spowodować zakłócenia
w działalności;
3) średni; rozwiązanie problemu będzie wymagało umiarkowanego nakładu
czasu/zasobów - w tym kierownictwa wyższego szczebla. Usunięcie skutków (strat) będzie trudne.
Wywrze wpływ na wyniki finansowe i może stać się ważnym wydarzeniem publicznym. Może
doprowadzić do niezrealizowania kluczowego celu:
4) wysoki, rozwiązanie problemu będzie wymagało dużego nakładu czasu/zasobów
w tym kierownictwa wyższego szczebla. Usunięcie skutków (strat) będzie bardzo trudne lub nieraz
wręcz niemożliwe. Wywrze istotny wpływ na wyniki finansowe i stanie się istotnym wydarzeniem
publicznym. Prawdopodobnie doprowadzi do niezrealizowania kluczowego celu:
5) bardzo wysoki, rozwiązanie problemu będzie wymagało bardzo dużego nakładu
czasu/zasobów - w tym kierownictwa wyższego szczebla. Usunięcie skutków (strat) będzie bardzo
trudne lub wręcz niemożliwe. Wywrze istotny wpływ na wyniki finansowe i stanie się ważnym
wydarzeniem publicznym. Doprowadzi do niezrealizowania kluczowego celu.
6. W oparciu o dokonaną ocenę oddziaływania W ( wpływ/skutek ) i prawdopodobieństwa
P ziszczenia się ryzyka ustalany jest poziom istotności ryzyka, jako relacja (iloczyn) tych dwóch
wartości, według wzoru:
Istotność ryzyka = P x W
gdzie:
P - oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka;
W - oznacza wielkość wpływu, skutku, bądź straty, jaki będzie miało ewentualne
wystąpienie tego zdarzenia.
7. Ustala się następujące poziomy istotności ryzyka:
1) ryzyko niskie - ryzyko akceptowalne;
2) ryzyko wysokie - potencjalnie może wpłynąć na kluczową działalność Powiatu;
3) ryzyko bardzo wysokie - poważne zagrożenie dla kluczowej działalności Powiatu
lub osiągnięcia wyznaczonych celów.
Ewaluacja ryzyka
§7.1.Ewaluacja ryzyka polega
na porównaniu
poziomu
ryzyka
rezydualnego
z zdefiniowanymi kryteriami akceptowalności ryzyka, w celu dokonania priorytetyzacji
poszczególnych ryzyk.
2. W wyniku czynności ewaluacji ryzyka należy:
1)
podjąć decyzję, w ramach których ryzyk należy podjąć dodatkowe działania
zmierzające do minimalizacji ryzyka;
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2) ustalić priorytety w ramach katalogu ryzyk:
3) podjąć decyzję, kiedy czynności mają zostać podjęte;
4) określić osoby odpowiedzialne za podjęcie działań związanych z reakcją na ryzyko
wdrożenie czynności kontrolnych;
5) określić graniczny termin wdrożenia czynności kontrolnych.
3. Na etapie ewaluacji należy umiejscowić zidentyfikowane i ocenione ryzyka na mapie
ryzyka. To pozwoli na jednoczesne wskazanie w ramach których jest potrzeba wdrożenia nowych
lub modyfikacja funkcjonujących mechanizmów kontrolnych.
4. Istotność ryzyka jest oceniana na mapie ryzyka:
Wpływ, skutek (oddziaływanie)
bardzo wysoki 5
10
wysoki
4
8
średni
3
6
2
niski
4
nieznaczny

15
12

20
16

25
20

9

12
8

15 V
10

4

5

6

1
2
mało
rzadkie
prawdopodobne

3
średnie

prawdopodobne prawie pewne
Prawdopodobieństwo wystąpienia

Niskie
Wysokie
Bardzo wysokie
5.
Starosta Łowicki ustala, że ryzykiem akceptowalnym jest ryzyko niskie.
Ryzyka wysokie i bardzo wysokie przekraczają akceptowalny poziom ryzyka. Zgodę na
przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka podejmuje Starosta Łowicki dokonując pisemnej
akceptacji na arkuszu, o którym mowa w §9.3.

Reakcja na ryzyko
§8.1. Ryzyko przekraczające akceptowalny poziom ryzyka wymaga ustalenia i podjęcia działań
ograniczających je poprzez zmniejszenie jego wpływu lub prawdopodobieństwa ziszczenia
(przeciwdziałanie ryzyku).
2. Przyjmuje się następujące sposoby postępowania z ryzykiem:
1) przeniesienie - polega na przekazaniu odpowiedzialności za ryzyko innej osobie lub
podmiotowi. Najczęściej stosowane metody to: ubezpieczenie majątku/ zapłata wynagrodzenia
osobie lub podmiotowi za wzięcie ryzyka na siebie;
2) tolerowanie - w przypadku, gdy istnieją określone trudności w przeciwdziałaniu
ryzykom, a także gdy koszty podjętych działań mogą przekroczyć przewidywane korzyści;
3) działanie- celem działania nie jest całkowite unikniecie ryzyka, lecz zmniejszenie do
akceptowalnego poziomu w ramach funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej dzięki
wzmocnieniu mechanizmów kontroli wewnętrznej (poprzez procedury, wytyczne, zasady, nadzór,
itd.) wbudowanych w realizowane procesy;
4) wycofanie - stosowane w przypadku, gdy podjęte działania nic zmniejszyło poziomu
ryzyka do akceptowalnego poziomu lub ziszczenie się ryzyka może doprowadzić do znaczących
strat mimo zastosowania mechanizmów kontrolnych.
3. Czynności kontrolne pozwolą na szybką reakcję i zastosowanie określonej metody
przeciwdziałania ryzyku.
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wycofanie się z ryzyka
- rezygnacja jednostki organizacyjnej,
-decyzja o rezygnacji z nowych inicjatyw/ projektów,
które wiązałyby się z wystąpieniem ryzyka

działanie w celu uniknięcia, zmniejszenia ryzyka
-wprowadzanie bardziej efektywnych mechanizmów
realizacji zadań,
-zwiększenie nadzoru kierownictwa

przeniesienie ryzyka
-ubezpieczenie od ryzyka,
-utworzenie wspólnych przedsięwzięć/partnerstwa,
- zlecenie zadania usługodawcom zewnętrznym,
-podpisywanie umów, w których zapisy dot. Podziału
i rozłożenia ryzyka.
tolerowanie ryzyka
- samozabezpieczenie się od ryzyka,
-akceptacja ryzyka znajdującego się w graniach tolerancji.

4. Główne kategorie czynności kontrolnych:
1) kontrole prewencyjne- mają na celu zapobieżenie wystąpienia zdarzcń/ryzyka:
2) kontrole dyrektywne- mają na celu zapewnienie, iż oczekiwany rezultat/ produkt
zostanie osiągnięty;
3) kontrole detekcyjne- mają na celu identyfikację niepożądanych rezultatów/produktów
( kontrola ex post);
4) kontrole korekcyjne- mają na celu korektę zidentyfikowanych niepożądanych
rezultatów produktów.
Monitorowanie ryzyka
§9.1. Proces monitorowania ryzyka jest procesem ciągłym i jest realizowany na każdym
szczeblu zarządzania w ramach kontroli zarządczej.
2. Zidentyfikowane ryzyka oraz ustalone metody jego ograniczania do akceptowalnego
poziomu są na bieżąco monitorowane (oceniane) przez właścicieli ryzyk. Właściciel ryzyka
w uzasadnionych okolicznościach zmiany środowiska oceny czynnika ryzyka zobowiązany jest do
oceny czynników ryzyka w terminie zaistnienia nowych okoliczności oceny.
3. Monitoring procesu zarządzania ryzykiem obejmuje w szczególności:
1) obowiązek okresowego przeglądu zidentyfikowanych ryzyk oraz wyników szacowania
ryzyka;
2) obowiązek okresowej oceny skuteczności, efektywności, adekwatności mechanizmów
kontrolnych;
3) obowiązek weryfikacji priorytetów ryzyk.
4. Wszelkie działania związane z monitoringiem procesu powinny być dokumentowane
w arkuszach oceny ryzyka.
Dokumentowanie procesu
§10.1. Na potrzeby dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem wykorzystywane są
załączniki do niniejszej procedury. Koordynator, w celu usprawniania procesu oceny ryzyka,
wykorzystując narzędzia w postaci tworzonych raportów z tabel oraz kwerend wytworzonych
w ramach programu MS Excel ma możliwość przedłożenia staroście do akceptacji i stosowania
przez jednostki funkcjonalnego arkusza zastępującego załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej procedury,
bez konieczności zmiany zarządzenia.
2. Identyfikacji i analizy ryzyka oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku dokonuje się
raz w roku w terminie do 30 stycznia każdego roku, z zastrzeżeniem §11 ust.8.
3. Kierownicy jednostek,
kierujący
komórkami
organizacyjnymi,
pracownicy
na samodzielnych stanowiskach pracy oraz pracownicy, na podstawie celów i zadań
przewidzianych na dany rok do realizacji, dokonują identyfikacji i analizy ryzyka oraz określają
metody przeciwdziałania ryzyku, wypełniając Arkusze identyfikacji, ceny oraz określania metody
przeciwdziałania ryzyku'\ zwane dalej ,.arkuszami" według wzoru zamieszczonego w załączniku nr
2 do procedury.
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4. Odnotowania w arkuszach wymagają wszystkie zidentyfikowane ryzyka, natomiast
dla ryzyka przekraczającego akceptowalny poziom ryzyka (ryzyka bardzo wysokie i wysokie)
należy podać planowane metody ograniczania tego ryzyka do akceptowalnego poziomu.
5. Arkusze przedkładane są koordynatorowi w terminie wskazanym w ust. 2. Koordynator
przygotowuje zbiorcze zestawienie dla Powiatu Łowickiego, zgodnie z załącznikiem nr.3 do
niniejszej procedury.
6. Zespół, o którym mowa w §1 pkt.5 w terminie 20 lutego każdego roku wypracowuje
ostateczny zbiorczy raport identyfikacji ryzyk oraz planowane metody ograniczenia tego ryzyka do
akceptowalnego poziomu, który jest przedkładany staroście. Akceptacja starosty lub jej brak
dotyczy sposobu reakcji na zidentyfikowane ryzyka, naniesienie zmian, dopisanie kolejnego
ryzyka, tak aby miał pełną wiedzę o możliwych zagrożeniach w realizacji celów i zadań jednostki.
7. Wszelkie działania związane z monitorowaniem procesu są dokumentowane w arkuszu
oceny ryzyka. Czynności wykonywane będą przez wyznaczonych właścicieli ryzyka w określonych
terminach:
1) w odstępach kwartalnych, dla akceptowalnych przez Starostę czynników ryzyka;
2) w terminach wyznaczonych przez właścicieli ryzyka, dla czynników ryzyka
w ramach których zdefiniowano czynności kontrolne.
Postanowienia końcowe
§11.1. Procedura zarządzania ryzykiem ma zastosowanie do celów i zadań zdefiniowanych na
drugie półrocze 2016 r. oraz dla kolejnych lat budżetowych.
2. Przegląd i aktualizacja procedury zarządzania ryzykiem będzie przeprowadzana
w okresach trzyletnich przez koordynatora, po uwzględnieniu wniosków i uwag zgłaszanych przez
pracowników. Termin ten może ulec zmianie w związku z koniecznością niezwłocznej aktualizacji
wynikającej ze zmiany przepisów prawa. Najbliższy planowany przegląd w roku 2019.
3. Wszyscy pracownicy jednostki organizacyjnej są zobowiązani do przestrzegania niniejszej
procedury.
4. Pracownicy mają prawo i obowiązek zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu informacji
o pojawiających się niekorzystnych zjawiskach, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek
Powiatu Łowickiego oraz zakłócić realizację celów i zadań.
5. Kadra kierownicza wspiera działania pracowników przyjmujących odpowiedzialność
za ryzyko.
6. Wszelkie informacje wytworzone w ramach procesu zarządzania ryzykiem z zakresu listy
celów i zadań są ogólnodostępne dla pracowników.
7. W celu prawidłowego wdrożenia procesu definiowania celów i zadań oraz identyfikacji
ryzyka w Powiecie Łowickim na drugie półrocze 2016 r. wyznacza się termin 31 sierpień 2016 r.,
jako datę przystosowania i ujednolicenia procedury w Powiecie.
8. Do dnia 10 sierpnia 2016 r. osoby, o których mowa w §10 ust. 3 przygotowują arkusze
identyfikacji ryzyka i wypełnione, w terminie do 16 sierpnia 2016 r., są przekazywane
koordynatorowi. Zbiorcze zestawienie oceny ryzyka Powiatu Łowickiego za okres
czerwiec- grudzień 2016 roku, zostanie przedłożone staroście do dnia 1 września 2016 r., no
wypracowaniu przez zespól ostatecznej i obowiązującej wersji arkusza.
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Załącznik nr 1
do Procedury zarządzania ryzykiem
w Starostwie Pow iatowym w Łowiczu
oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych
Powiatu Łowickiego wprowadzonej
Zarządzeniem w JłĄ .f.rr-'/&
Starosty Łowickiego
z dnia 'M .m dJd. 2016 r.
w sprawie wyprowadzenia systemu kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych
Powiatu Łowickiego oraz zasad jego koordynacji

PRZYKŁADOWE OBSZARY RYZYKA, KATEGORIE
A. OBSZARY RYZYKA wraz z przykładami dotyczącymi jego możliwych źródeł (przyczyn)
oraz skutków.
B. KATALOG PRZYKŁADOWYCH RYZYK.
A. OBSZARY RYZYKA, ŹRÓDŁA ( PRZYCZYNY), SKUTKI
RYZYKO FINANSOWE

Budżetowe

Związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością
środków publicznych, dokonywaniem wydatków i pobieraniem
dochodów.

Strat majątkowych

Związane ze stratami finansowymi, które mogą być przedmiotem
ubezpieczenia np. ryzyko pożaru, wypadku, oszustwo, kradzież.

Zamówień publicznych i
zlecenia zadań
publicznych

Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień
publicznych lub zlecaniem zadań publicznych innym podmiotom
np. ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu udzielania zamówień
publicznych.

Odpowiedzialności
finansowej

Związane z obowiązkiem zapłaty kwot pieniężnych tytułem np.:
odszkodowań, odsetek ustawowych, kosztów procesowych.

Realizacja programów
współfinansowanych ze
środków Unii
Europejskiej

Związane z wystąpieniem nieprawidłowości przy wykorzystaniu
środków
z Unii Europejskiej.

RYZYKO DOTYCZĄCE ZASOBÓW LUDZKICH

Personelu

Związane z liczebnością i kompetencjami pracowników,
szkoleniami, wprowadzaniem nowych zadań bez zabezpieczenia
kadrowego.

BHP

Związane z bezpieczeństwem warunków pracy i wypadkami przy

pracy.
RYZYKO DZIAŁALNOŚCI
Regulacj i wewnętrznych

Związane z istnieniem i aktualnością regulacji wewnętrznych.

Organizacji i
podejmowania decyzji

Związane ze strukturą organizacyjną, organizacją pracy oraz
przekazywaniem obowiązków i uprawnień np. ryzyko
nieprecyzyjnie określonych zakresów obowiązków, ryzyko braku
formalnie powierzonych obowiązków, ryzyko nieodpowiedniej
struktury organizacyjnej, ryzyko nieprawidłowo wydanej decyzji,
zapewnienie terminowego ogłaszania aktów normatywnych,
w tym przepisów prawa miejscowego.

Kontroli funkcjonalnej i
samooceny

Związane z funkcjonowaniem systemu kontroli funkcjonalnej np.
ryzyko
niedostatecznej
kontroli,
ryzyko
nieskutecznych
mechanizmów kontrolnych.

Informacji

Związane z jakością informacji na podstawie, których
podejmowane
są decyzje np. ryzyko braku komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej.

Wizerunku

Związane z wizerunkiem jednostki np. ryzyko negatywnych opinii.

Systemów

Związane z używanymi w jednostce systemami i programami
informatycznymi oraz ochroną danych w sieci np. ryzyko awarii

informatycznych

Nadzór nad jednostkami

systemu, ryzyko dostępu do danych przez nieuprawnione osoby,
ryzyko niekontrolowanej modyfikacji danych.
Związane z pogarszaniem sytuacji
organizacyjnych Powiatu Łowickiego.

finansowej

jednostek

RYZYKO ZEWNĘTRZNE

Infrastruktury

Związane z infrastrukturą np. wyposażeniem, bazą lokalową,
środkami transportu i środkami łączności.

Gospodarcze

Związane z czynnikami ekonomicznymi np. kursy walut, inllacja.

Środowiska prawnego

Związane ze skomplikowaniem
ni ej ednol itym orzecznictwem

i

zmianami

prawa

oraz

B. KATALOG PRZYKŁADOWYCH RYZYK
LP
1.
2.
o
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40.
41.
42.
43.
44.
45.

RYZYKO
Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi
procedurami.
Nienależne pobranie środków.
Pobranie środków w nadmiernej wysokości.
Przyznanie środków bez zachowania lub z naruszeniem procedur.
Przekazanie środków bez zachowania lub z naruszeniem procedur.
Nie dochodzenie nienależnie pobranych środków.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
rachunkowości.
Wskazanie nierzetelnych danych w sprawozdaniach finansowych.
Niezachowanie terminów sporządzania sprawozdań finansowych.
Niezachowanie terminów sporządzania sprawozdań budżetowych.
Niezachowanie zasad inwentaryzacji składników majątku.
Niezachowanie terminów inwentaryzacji składników majątku.
Nieudokumentowanie przeprowadzonej inwentaryzacji.
Nieterminowość realizacji zamówień publicznych przez wykonawców.
Niedostateczne rozeznanie rynku przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 tys. euro.
Dobór nieodpowiednich kryteriów oceny ofert.
Przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków.
Przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
Nieprawidłowości w opłacaniu składek.
Nieuprawniony dostęp do informacji poufnych.
Włamanie do systemu informatycznego.
Konieczność wypłaty odszkodowań.
Konieczność zapłaty kar umownych.
Błędne rozstrzygnięcia administracyjne.
Nadmierny czas od wniosku do dostarczenia produktu -nieterminowość.
Naruszenie procesu legislacji, usterki prawne, proceduralne.
Brak integralności danych w systemach informatycznych.
Zwłoka, opóźnienia działania, przekroczenie terminów.
Brak wyegzekwowania opłat, utrata środków.
Błędy w rozstrzygnięciach, decyzje wadliwe.
Błędy formalno - rachunkowe
Niezgodność sprawozdania z księgami rachunkowymi.
Sprawozdanie nierzetelnie lub niejasno przedstawia sytuację majątkową i finansową
jednostki.
Błędy i niekompletność danych.
Nieaktualne dane w bazach danych.
Brak określonej odpowiedzialności.
Niewystarczające kompetencje zawodowe.
Niewystarczające zabezpieczenia, kary.
Niedotrzymanie warunków umowy.
Zbyt niskie uczestnictwo, frekwencja.
Utrata zaufania.
Awaria teletransmisji danych.
Niewystarczające zabezpieczenia, kary.
Utrata wizerunku.

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Ryzyko pożaru.
Ryzyko wypadku.
Ryzyko utraty życia.
Nieprecyzyjne określenie obowiązków.
Zapłaty odsetek karnych.
Zapłaty grzywny.
Nieodpowiednia struktura organizacyjna.
Awaria systemu.
Nieuprawniona zmiana danych.
Indolencja (nieprzestrzeganie procedur).
Przedawnienie należności.
Rosnący poziom nie wyegzekwowanych należności.
Błędy w systemach informatycznych.
Nie obsadzone stanowiska.
Rotacja pracowników.
Rosnący poziom skarg i działań dyscyplinarnych.
Marnotrawstwo.
Oszustwo.
Łapownictwo.
Brak planowania działań.
Rosnąca liczba pozwów sądowych.
Zachwianie płynności finansowej.
Rosnące, w tym nieplanowane zadłużenie.
Zmniejszone wpływy z tytułu podatków dochodowych.
Zmniejszone wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Niedostateczny budżet na realizację zadań.
Nieznajomość przez pracowników uregulowań prawnych koniecznych do realizacji
zadań.
Zagrożenia fizyczne - kradzież, powódź, zalanie.
Katastrofy budowlane.
Utrata danych.
Występowanie różnic inwetaryzacyjnych.
Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informatycznych.
Narażenie systemu na awarie, wirusy.
Nieterminowe świadczenie usług na rzecz urzędu- remonty, naprawy, konserwacje.
Niski poziom świadczonych usług na rzecz Starostwa.
Niewłaściwy przepływ informacji wewnętrznych i zewnętrznych.
Zaciąganie zobowiązań wobec dostawców, kontrahentów bez zabezpieczonych środków.
Przekroczenie planu finansowego.
Fluktuacja kadr.
Brak aktualizowanej, zapisanej polityki, zasad, kryteriów.
Opóźnienia w aktualizacji bazy.
Świadczenie przydzielone z naruszeniem zasad i kryteriów.
Nietrafne kryteria merytoryczne naboru pracownika.
Brak wpływu bezpośredniego przełożonego na wybór.
Brak motywacji do osiągania celów.
Brak właściwie dobranych szkoleń.
Brak motywacji do zdobywania potrzebnych umiejętności.
Nieprawidłowości w naliczaniu świadczeń.
Dublowanie pracy.

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Brak wyczerpującej informacji dla klienta
Nieautoryzowany przelew środków pieniężnych.
Nieprawidłowe naliczenie składek ZUS
Nieprawidłowe naliczenie zaliczek na podatek dochodowy
Nieterminowa wyplata wynagrodzeń
Nieujawnieni elementów wyposażenia o wartości nie wymagającej zawarcia umowy w
księgach inwentarzowych.
Niezgodność wysokości kwot przelewów z kwotami wynikającymi z umów lub
dokumentów będących podstawą zapłaty.
Nieterminowość dokonania przelewów na rzecz dostawców towarów i usług.
Nieautoryzowana wypłata gotówki
Włamania do systemów.
Niedopasowanie systemów do bazy sprzętowej.
Zatrzymanie pracy systemów informatycznych.
Brak przepływu informacji o błędach w systemach informatycznych.
Wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania.
Nieuprawnione wdrożenie zmian w oprogramowaniu i bazach danych.
Wysoki stopień skomplikowania działalności.
Nieadekwatność informacji na podstawie, których podejmuje się decyzje.
Utrata informacji.
Niedawne zmiany kluczowych pracowników.
Naruszenie poufności informacji.
Znaczny wzrost zadań jednostki.
Wdrażanie nowych technologii.
Niewłaściwe planowanie projektu.
Niepowodzenie projektu.
Wdrażanie nie sprawdzanych rozwiązań.
Zakłócenia w dostawach energii.
Przerwy w łączności telefonicznej.
Przerwy w dostępie do Internetu.
Przerwy w dostępie do poczty elektronicznej.
Zmiany stóp procentowych.
Zmiany kursów walut.
Inflacja.
Dług publiczny.
Zmiany polityczne na stanowiskach strategicznych.
Nowe przepisy prawa.
Zmiana przepisów.
Brak regulacji prawnej w danym zakresie.
Skomplikowane bądź niejasne przepisy.
Naciski grup interesu.
Presja polityczna.
Niestabilni dostawcy.
Monopolistyczna pozycja dostawców.
Zmiany wysokości dochodów

Załącznik nr 2
do Procedury zarządzania ryzykiem
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego wprowadzonej
Zarządzeniem nr..
Starosty Łowickiego
z dnia
2016 r.

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym
i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz zasad jego koordynacji

Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku ( Tabela MS Excel wzór )

(data sporządzenia )

( podpis osoby wypełniającej arkusz)

Zasady wypełniania arkusza:
Kolumna
1.
2

Sposób wypełnienia
Numer kolejny celu lub zadania.
Nazwa celu, zadania.
Wskazanie miernika oceny realizacji celu/ zadania

4.
5.

Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec roku
Niezbędne zasoby do realizacji celu/ zadania

6.

Osoba odpowiedzialna za realizację celu. zadania/właściciel ryzyka

7.

Krótki opis ryzyka/ kategoria ( w oparciu o załącznik nr. 1 do Procedury zarządzania ryzykiem)

8.

Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w skali: prawie pewne - 5. prawdopodobne - 4, średnie - 3, mało prawdopodobne - 2. rzadkie - 1.

9.

Ocena wpływu ryzyka na realizację celów i zadań w skali: katastrofalny - 5. poważny - 4, średni - 3. mały -2, nieznaczny - 1.

10.
11.

Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu wg skali: ryzyko bardzo wysokie, ryzyko wysokie, ryzyko
niskie.
Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku.

12.

Wpisać datę przeprowadzenia monitoringu, dla istotności ryzyka: wysokie, bardzo wysokie (zgodnie z procedurą)

str. 1

.........................................................

Załącznik nr 2 do Procedury zarządzania ryzykiemw Starostwie Powiatowym w Lowtezu

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania
metody przeciwdziałania ryzyku (wzór )

Nazwa jednostki/ komórki
organizacyjnej

1 numer kolejny zadania

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku ____________________________________________________
wyszczególnienie
2
1
3

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA TABELI
Ustalenie celów i zadań,
monitorowanie ich
realizacji

2

cel- zadanie

poprawa infrastruktury drogowej

3

miernik
planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku
zasoby przeznaczone do
osoby odpowiedzialne za
realizację/wlaściciel ryzyka
kategoria ryzyka

klilomeir wybudowanej drogi

4
5
6

7

Zarządzanie
ryzykiem

Ryzyko
nieodłączne

nazwa ryzyka
prawdopodobieństwo " P" wg.
skali punktowej
8
9 w pływ " W" wg. skali punktowej
istotność ryzyka , wg. skali
punktowej, w raz podaniem
kategorii
10

11
12

Zarządzanie
ryzykiem

Ryzyko
rezydualne

(data sporządzenia )

planow ana metoda działania
data planowanego monitoringu
przez w laścicicla ryzyka

100 km
pracownicy, materiały, środki finansowe.
Imię Nazwisko pracownika
FINANSOWE
błędy w
dokumentacji
4
4
16
BARDZO
WYSOKIE
wzmocnienie
samokontroli,
kontroli
funkcjonalnej.
12.08.2016 r

prawdopodobieństwo " P" wg.
4
skali punktowej
8
9 wpływ " W" wg. skali punktowej
1
istotność ryzyka , wg. skali
4
punktowej, w raz podaniem
NISKIE
kategorii
10

( podpis osoby wypełniającej arkusz)

Załącznik nr 3
do Procedury zarządzania ryzykiem
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu
Łowickiego wprowadzonej Zarządzeniem wk
Starosty Łowickiego
z dnia .Jf
2016 r.
w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu
Łowickiego oraz zasad jego koordynacji

1./P.ÓU.&.

LISTA WSZYSTKICH ZADAŃ, CELÓW I REJESTR RYZYK

Jednostka
organizacyjna

Cel
działalności

1

2

Zadanie

3

Podmiot
odpowiedzialny

4

Opis
ryzyka

5

Punktowa
ocena
ryzyka

6

Ocena punktowa
koordynatora
W

P

7

8

Istotność
zdarzenia wg.
Koordynatora

uwagi

9

10

(data sporządzenia )

Zatwierdzam
(data )

( podpis Starosty Łowickiego )

tof Figat

Zasady wypełniania arkusza:
K olum na

Sposób wypełnienia

1.
2.

Nazwa jednostki
Cel działalności (jeden podstawowy, nie więcej niż 3).

*■>

Nazwa zadania / podzadania

4.

Nazwa komórki organizacyjnej/jednostki odpowiedzialna za realizacje zadania

5.

Opis ryzyka ( opis zdarzenia w przypadku, gdy wystąpi będzie zagrażać realizacji zadań i celów)

6.

Punktowa ocena ryzyka dokonana przez kierowników jednostek

7.

Punktowa ocena - Wpływ zidentyfikowanego ryzyka na działanie komórki organizacyjnej

8.

Punktowa ocena - prawdopodobieństwo wystąpienia zidentyfikowanego ryzyka

9.

Istotność ryzyka

10.

Uwagi koordynatora

