
zafządzenie Nt 0050 l 16212012
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 29 marca 2012 l .

w sprawie polityki (instrukcii) zarządzania ryzykiem
w Urzędzie Gminy Dąbrowa zielona

Na podstawie ań. 68 ust, 2 ustawy z dnia 27 siefpnia 2009 r, o finansach publicżnych (Dz, U, Nr 157,
poz.1240 ze zń,) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. W sprawie
standardóW kontroli zarządczej d|a sektora finansów pUblicznych (Dz, tJrz, MF Nr 15, poz, 84)

zarządzam, co naslępuje:

§ 1, Wprowadzić do stosowania politykę (instrukcję) zażądzania ryzykiem W Użędzie Gminy
Dąbrowa zielona W brzmieniu załą6żnika do niniejszego zarżądżenia,

§ 2, zarządzenie WchodziW życie z dniem podpisania.
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załączfrik
do zażądzenia Nl 0a5al16212012
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 29 melce 2012 l

Polityka (inslrukcja) zarządzania ryzykiem

§ 1.
system kontroli zalządczej bazuje na systemie zaęądzania fyzykiern_ zalządzaaie ryzykiemW Urzędzie Gminy Dabrowa Zielona ma pzyczynić się do poprawy We Wszystkich obszarach
zażądzania olaz oglaaiczyć ewentualne negatywne skutki zdarzeń do akceptowalnego pozłomu,
W szcżególności W zakresie efektywnego zażądzania zasobam, zapewniania ochrony majątku
i efektywności finansowej oraz ochronyWiżerunku jednostk],

§2.
Ryzykiem jest zdażenie o określonym podobieńsiwie, którego !łystąJienje może mieć negatylvny
Wpłylv na realizac]ę założonych celów, planóW izadań Użędu Gminy

§3.
zażądzanie ryzykiem to udokumentowany i cyklicznie poMażany proces, składający się
ż następujących etapóW:

określenia celóW i zaplanowaniu zadań,
_ identyfikacja ryzyk,

analiza ich skutków i prawdopodobjeństwa Wystąienia,
- ocena ryzyk,
- ustanawiania mechaniżmóW kontrolnych i reakcja na zidenty.fikowane ryżyka.

§4.
określając listę celóW izadań W pieMszej kolejności należy:

określić cele i zadania komórki w co najmniej rocznej perspektyłvie; ich wykonanie należy
monitorować za pomocą Wyznaczonych miernikóW;
- zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celóW i zadań W komórce;- pżeprowadzać ocenę realizacji celóW izadań pod Względem oszczędności, efektyvvności
iskutecznościI
- Wskażać osoby odpowiedżialne za ich Wykonanie,

§5.
1, Pżed pżystąpieniem do identyfikacji rodzajóW ryzyka występujących W danej komórce
organizacyjnej, należy usiaiić listę zadań do realizacji, uwzględniając podżiał na Wydziały (referaty)
i sianowiska samodzielne Do listy zadań, co najmniej raz W roku, należy opra cować wyiaz zdażeń
niepewnych - lodzajów ryzyka, waz ż funkcjonującymi jak i proponowanymi mechanizmami
kontrolnymi ograniczającymi Występujące ryzyko,
2. zadaniem kierownikóW jest odpowiedzenie na pytanie, co może w pżyszłości nastą]ić, gdy
wyznaczony cel nie zostanie osiągnięty, Pźy idenlfikac]i ryżyka należy:. n]e żadziej niż raz w roku dokonyvać identyfikacji ryzyka W odniesieniu do celóW

izadań komórki;
. zidentyfjkowane ryzyka poddać analiżie mającej na celu określenie prawdopodobieńshra

Wystąienia danego ryzyka i możliwościjego skutkóW;. określić akceptowalny pożiom ryzyka. do każdego zidentyfikowanego ryzyka okreśłić rodzaj Wymaganej reakcj];. określić dżiałanie, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego
pożiomu;

. Dokonać hierarchizacji rodzalów ryżyka (upożądkować je malejąco Według pżyznanych
ocen),

3 Wszystkie informacje o ryzyku należy Wprowadzić do Rejestru ryzyka, Rejestr ryzyka prowadzony
jest W formie papierowej i elektronicznej (arkusz kalkL]lacyjny), Rejestr Winien zawierać Wsżystkie



rodzaje Zidentyfikowanego ryzyka oraż na przestżeni roku zmieniać się iak, by odzwierciedlać
dynamiczny charaktel ryzyka oraż sposób zarządzania komórką,

§6.
1, Każde żidentyfikowane ryzyko podlega analiżie mającej na celU osżacowanie ryzyka poprzez
określenie:

. prawdopodobieństwa jego Wystącienia (P) - ocena punktowa W skali od 1 do 4,. Wpłylvu (skutku, siraty), jaki będzie miało ewentualne Wystą]ienie tego zdażenia (s)
- ocena punktowa W skali od 1 do 4,

Łączna felacja (iloczyn) tych dwu Wańości określa istotność ryżyka iobliczanajest Według Wzoru:

lstotnośćRyzyka=Pxs
gdzie]
P - prewdopodobieństwo WystąJienia ryzyka,
s - wielkość straty, skutkiJ bądź Wpływu, jaki będzie miało ewentualne Wystąpienie tego zdaźenia,

Do określenia prawdopodobieńslwa Wystąpienia ryzyka (P) należy stosować następujące definicje,
gdzie pżypisane irn kMeria odnosząsię do]
1- małe pńwdopodobieństwo, źe ryzyko Wystąci w nadchodżącym roku, o ile nie zostanie
zmniejszone (lub jego przypadki będąpojedyncze),
2 - średnie prawdopodobieństwo, że ryzyko Wystąi W nadchodzącym roku, o ile nie zostanie
zmniejszone (lub ryzyko będżie krystalizować się okazjonalnie, bądź W Wyniku zbiegu niezwykłych
okolicżności),
3 - wy§okie pńwdopodobieństwo, że ryzyko WystąJi W nadchodżącym roku, o ile nie zostanie
zmniejszone (lub ryzyko będzie się krystaliżować dość często, bądź W Wyniku róWnoczesnego
Występowanja lóżnych problemóW i okoliczności),
4 - bardzo wysokie plawdopodobieństwo, że ryżyko Wystąpi w nadchodzącym .oku, o ile nie
żostanie zmniejsżone (lub ryzyko będzie systematycznie narastać),

Do określenia wplywu ryzyka (s) na realizację zadań stosuje się następljące definicje,gdż]e
plzypisane im c}"fry odnosząsję do

1- mały wpływ ryzyka - rozwiązywanie probJemu będzie Wymagało pewnego nakładu
czasu/zasobóW, lecz problem nie spowoduje trwałej szkody iWr,vże mały wpływ na Wynik]f]nansowe
Może spowodować krótkotMałe lub niewielkie zakłócenia w działalności,
2 - ś.edni wpływ ryzyka - rozwiąZanie problemu będzie Wymaqało umiarkowanego nakładu
czasu/zasobów. Usunięcie skutkóW (powstałych strat) będzie Wymagało czasu. Wywzó wpłyv na
Wyniki finansowe, których ranga będzie Wymagała Ujawnienia- lvloże §tać sĘ Wydarzeniem
pJbliczny,r lvloże spowodować zak,ócenia w działalnośc,
3 - Wysoki wpłtrł rtżyka - rozwiązanie prob|emu będzie Wymagało dużego nakładu czasu/zasobów
- W iym kierownlciwa Wyższego szczebla Usunięcie skutkóW {strat) będzje bardzo trudne, Wylvlze
powaźny Wpł}Ą/V na wyniki finansowe imoźe stać s]ę ważnym Wydaęeniem publicznym, lMoże
doprowadżić do nie zrealizowania k]uczoweoo celu
4 - bardzo, Wysoki wpływ ryzyka - ro-związanie probłemu będz]e Wymagało duźego nakładu
czasulżasobóW - W tym kielownictwa Wyższego szczebla, UsunięĆie skut'kóW-(strat) bęJzie bardzo
trudne lub Wręcz niemoż]iwe, WyłVrze istotny WpłyW na wyniki finansowe i'stańie Śię Ważnym
Wydarżeniem publicznym, Doprowadzi do nieżrealizowania kluazowego ce}u,

lstotność ryzykajest oceniana W następujący sposób:
a) bardzo Wysokie ryzyko: 15-16 punktów,
b) wysokie ryzyko] {2-14 punktów,
c) średnie ryzyko: 5-1'i punktów,
d) niskie ryzyko: 04 punktów,

Po pżeprowadzeniu oceny isiotności ryzyka do każdego określonego zadania, każdy kierownik
żobowiązany jest uszeregować zadania Według ich Ważności. WażnoŚć określana jest prżez ilość
]stotnych rodzajóW ryżyka zidentyfikowanych do każdego zadania,



ostaiecznym wynikiem identyfikacji i ana|izy ryzyka jest lista zadań realizowanych pżez daną
komórkę olganiżacyjną uszelegowanych WedłUg ich ważności.

sposób prezentacji punktowej oceny ryzyka
] Wpływeń (oddziaływaniem) stanowi iabela nr 1,

TABELA NR 1

Lp. cel, żadanie
Plawdopodobieństwo
wystąJienia ryzyk.

rPl

Wpływ ryryka na
aealizacię zadania, celu

ls}

lstotność
ryzyka

(kol. 3x4)
2 3 4 5

(relacl'i między plawdopodobieńshvem

§7,są zobowiązani udokumentować plzeprowadzoną
szczególności poplzez utworzenie Reiestru rrzyka dla

2.

1. Kierownjcy komórek organiżacyjnych
W podległej komórce analizę ryzyka, W
zadań realizowanych przez komórkę,
Wzól rąestru ryzyka stanowitabela nr 2,

§8.
l, Decyzje W sprawie odpowiedzi na ryzyko podejmują W zaleźności od rodżaju i oceny ryzyka]
- kierown ik jednostki
- kierownicy komórek organizacyjnych ipracownicy na samodzielnych stanowiskach W zakresie
swoich uprawnień
2. Podstawą decyzji W sprawie dziatań, które należy podjąć W celu ograniczenia ryżyka (odpowiedzi
na ryzyko) jest porÓWnanie oceny ryzyka ż akceptowanym pożiomem ryzyka ryzyko o€z polÓWnanie
kosztóW wdrożenia środkóW słuźących ograniczeniu ryzyka ze spodżiewanymi koźyściami ze
zmniejszenia tego ryzyka,
3, Działania podejmowane W stosunku do ryzyka mogąpolegać na:
zakończeniU działalności obarczonej zbyt dużym ryzykiem,

- pżeniesieniU ryzyka (np. ubezpieczenie),
, zmniejszeniu ryzyka do akceptowalnego poziomu (popźez ustalenie procedur postępowania ]

ńechanizmóW kontroli WeWnętrznej),
- tolerowaniu ryzyka i ewentualnym opracowaniL] planóW awaryjnych na przypadki użeczywistnienia
się ryzyka,
monitorowaniu ryzyka,

§7.
1. Monitorowanie ryzyka ma na celu ustalenie czy ryzyko r,ada| Występuje, czy pojawiło się nowe
ryzyko, czy prawdopodobieństrło i oddżiaływanie ryżyka zmieniio się oraz czy mechaniżmy kontroli
Wewnętrznej są skuteczne, Monitorowaniu podlega zaróWno działalność jednostki, ]ak i zmr,any
zachodzące W środowisku zewnętrznym (np, zmiany polityczne, ekonomiczne, legislacyjne,
społeczne)

TABELA NR 2



2, I\łonatorowanie ryżyka jest procesem ciągłym, w który zaangażowani są wszyscy pracownicy
jednostki,
3 Kierownicy komórek o€anizacyjnych oraz pracownicy zatrudnienina samodzielnych stanowiskach
odpowiadają pżed kierownikiem jednostki za monitolowanie ryzyka v!rystępującego W nadzorowanym
pżez siebie obszaże działań
4, Pracownicy komórek organizacyjnych odpowiadają pżed §Woimi bezpośfednimi pżełożonymi za
monitorowanie ryzyka Występującego W wykon}Ąranych plzez siebie zadaniach,
5, Kierownicy komórek organizacy]nych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach
przekazują kierownikowi jednostki informacje o rezultatach prowadzonego monitoringu ryzyka,
występującego w nadzorowanym pęez siebie obszaże działań.

§8.1, Na koordynatora zażądzania ryzykiem odpowiedzialnego ża koordynację całego procesu
zarządzania ryrykiem wyznacza się W lJlzędzie Gminy Zastępcę skarbnika,

2. Kooldynalol zaĘądzania ryzykiem
- promuje Wiedzę na tematzażądzania ryzykiem,
- pĘeplowadza pżynąmniej raz do roku prżegląd systemu zarządzania ryzykiem W Użędzie Gminy,
dokonuje p.żeglądu działań podejmowanych pżez kierownictwo (W tym żWłaszcza kierownikóW
poszczegółnych komórek organiżacyjnych ) w zakresie odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko, z
przeglądu składa sprawozdanie kierownikowi jednostki, W którym:
- pżekazuje kierownikowi jednostki propozycje usprawnienia systemu zażądzaniaryzykiem,
, pżekazuje kierownikowi jednostki informacje na temat najistotniejszych zidenEafikowanych rodzajach
ryzyka i podjętych W zw]ązku z tym dżiałaniach,
3. W celu realizacji swoich zadań Koordynator zażądzania ryzykiem może żwracać się do
kierownikóW poszczególnych komórek organizacyjnych a takźe innych pracownikóW o Wyjaśnienia a
także dokonywać pżeglądu prowadzonej W komóftach organiżacyjnych dokumentacji zalządzania
ryzykiem,
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