Za1llcznik
do Z8l7.lJ(Izenia Nr 4/20 t 3
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 11 stycznia 2013 r.

POLITYKA ZA.RL\DZANIA RYZYKIEM W URZltDZIE GMINY SOCHOCIN
RozdzialI
Cele i ~nia polityld Z8l7.1fdzania ryzykie.
§1. Celem wprowadzanej Polityki zaI7.J}dzania ryzykiem zwanej dalej

,,Polity~ "

jest:

1) zapewnienie spOjnego i jednolitego modelu systemu zaI7.J}dzania ryzykiem w Urz~dzie
Gminy Sochocin , zgodnie z powszechnie pIZyj~ w jedoostkach sektora finans6w
publicznych standardami kontroli zaIZ1Jdczej,

•

•

2) poprawa funkcjonowania Urz¢u Gminy Sochocin we wszystkich obszarach zar:l4(lzania
oraz obnizenie ewentualnych skutkow zdarzeit do akceptowanego poziomu .
§2. Ilekroe w Polityce mowa jest 0:
1) ryzyku- naleZy to rozumiee jako moZliwosc zaistnienia zdarzema , ktore negatywnie
wplywa na realizacj~ zalozonych celow. Ryzyko jest mierzone prawdopodobieilstwem
wysUJpienia i sil~ oddzialywania,
2) czynnik ryzyka- okolicznoSci, stan prawny, stan faktyczny, kt6re Il108'J wywolae
ryzyko wysUJpienia nieprawidlowosci,
3) mechanizmy kontroli- element systemu zam¢za,nia, zasady okreslone przez
przepisy prawa lub wewn~ akty normatywne maj~ ograniczyc
prawdopodobieilstwo wysUJpienia ryzyka lub zniwelowac negatywne skutki zdarzenia
zwi~nego z ryzykiem.
4) analiza ryzyka - ocena ryzyka pod qtem moZliwych skutkow jego oddzialywania
oraz prawdopodobieilstwa wySbJpienia danego ryzyka,
5) zal'Z4dzanie ryzykiem- system dzialan zmierzaj~ych do obniZenia ryzyka do
poziomu akceptowanego, przy uwzgl~dnieniu kosztow dzialania. Obejmuje
identyftkowanie ryzyka , jego ~ oraz reak:cj~ na me. Proces 2'B.f74dzania ryzykiem
obejmuje swym dzialaniem wszystkie szczeble zamtdzania i procesy decyzyjne.
RozelzialD
Zakres podmiotowy polityki zal'Z4dzania ryzykiem

§ 3. 1. Przed przysUJpieniem do identyftkacji ryzyka wyst~puj~cego w poszczegolnych
komorkach organizacyjnych Urz¢u Gminy
, kierownicy Wydzialow Urz¢u Gminy
Sochocin ustalaj~ plan pracy obejmuj~y cele i zadania do realizacji.
2. Do planu pracy, 0 ktOrym mowa w ust.l. co najrnoiej raz w roku nalei:y opracowac wykaz
moZliwych do WYSbJpienia
ryzyk wraz z funkcjonuj~cymi jak i proponowanymi
mechanizmami kontrolnymi ograniczaj~cymi wyst~puj~ce ryzyko.

!

J

3. Przy identyfikacj i ryzyka naleZy :
1) zidentyfIkowane ryzyko poddac analizie maj~j na celu okreslenie prawdopodobiebstwa
WYsUlpienia ryzyka i moZliwych jego skutkOw,
2) okreslic poziom ryzyka,
3) dokonaC bierarchizacji ryzyka (upor2'4dkowat je malej~ wedIug ocen),
4) do kaZdego ryzyka okreslic rodzaj wymaganej reakcji (mechanizmow kontroli),
5) okreSlic dzialanie, ktOre na1eZy podj~ w celu zmniejszenia moZliwoSci WYsUlpienia
danego ryzyka do poziomu akceptowanego.
Rozelzial m
Zasady edpowiedzialnoki za real.izacK poIityki zal7Jfdzaaia ryzykiem
•

§5. Do zadaD. kierownikow komorek organizacyjnych naleZy:
1) okreSlanie cel6w i zadail ,
2) zidentyfikowanie ryzyk ,jakie mogl! zagrozic realizacji poszczegolnych celow,
3) analiza zidentyfikowanych ryzyk w celu okreslenia prawdopodobiebstwa i moZliwych
skutkow WYsUlpienia danego ryzyka,
4) podj~cie dzialan w celu zmniejszenia wplywu i prawdopodobieflstwa wysttlpienia
zidentyfikowanych ryzyk, tj. zastosowanie odpowiednich mechanizmow kontroli,
5) dokumentowanie procesu analizy i oceny ryzyka.

RozdzialIV
Interpretacja wynikow analizy ryzyka i zarzJtdzanie

16.

•

W mmach reaIizacji procesu ~aDia ryzykiem dokonuje si~ prze~ istniejl!Cych
mechanizmow kontrolnych, zawartych w wewn~trznych zafZl!dzeniach , regulaminach,
instrukcjach. Reakcja w odniesieniu do kaZdego istotnego ryzyka podejmowana b~dzie na
podstawie uzyskanych wynikow z analizy ryzyka.

§7.1. KaZde zidentyfikowane ryzyko podlega analizie majl!tej na celu oszacowanie
prawdopodobiebstwa WYsUlpienia oraz stopien jego oddzialywania na funkcjonowanie
jednostki.
2. Sposob okreslenia prawdopodobienstwa WYSil!pienia ryzyka naleZy uszeregowaC wedlug
nizej wskazanej tabeli :
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3. Do okreslenia stopnia oddzialywania skutku wysU!:pienia ryzyka na realizacj~ celow stosuje
si~ nast~puj~C4 poziomy istotnosci ryzyka wedlug ponitej przedstawionej tabeli
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4. Poziom istotnoSci ryzyka przedstawia si~ nast~puj~co:
1) ryzyko niskie (przy skali oeen 1,1 , 1,2, 2,1)- jest akceptowane, nie rna potrzeby
podejmowania zadnych dzialail(nalezy monitorowaC czy jest prawidlowo kontrolowane),
2) ryzyko srednie ( przy skali oeen 2,2; 2,3;3,2)- nie jest akceptowane jest sygnalem do
podj~cia dzialait naprawczych poniewat
nie monitorowane moze wywrzee negatywny
wpIyw na kluczo~ dzialalnooc podmiotu.

•

3) ryzyko wysokie- (przy skali oeen 3,3; 3,4; 4,3; 4,4 jest ryzykiem nieakceptowanym
i wymaga podj~ia dzialail w celu jego zminimalizowania do poziomu akceptowanego.
Zagrata realizacji ce16w i kluczowej dzialalnoSci podmiotu.

akceptowany poziom ryzyka wymaga
podj~cia dzialait
ograniczaj~cych je do tego poziomu poprzez zmniej szenie jego wpIywu lub
prawdopodobieflstwa zaistnienia (reakcja na ryzyko).
§8. Ryzyko

przekraczaj~ce

§9.1. Metody reakcji na ryzyko to:
1) tolerowanie

akceptowanie na znikomy stopien szkodliwoSci,

2) przeniesienie ryzyka-przekazanie
ubezpieczania mienia.

ryzyka podmiotowi

zewn~trznemu

np.

uslugi

3) przeciwdzialanie - podj~ zdecydowanych, przeIDySlanych i zaplanowanych dzialafl
prow~cych do likwidacji lub znacznego ograniczenia ryzyka -zastosowanie mechanizmow
kontroli ~czej .

.
2. Przed wyborem odpowiedniej reakcji na ryzyko naIeZy dokonae analizy:
1) przyczyny (Zr6dla) ryzyka i moZliwych scenariuszy rozwoju wydarzeil,
2) istniej~cych mechanizm6w kontroli stosowanych w celu ograniczenia Iub
ryzyka,

unikni~cia

tego

3) slrutecznoSci ~ch mechanizmOw kontroli, tj. zakresu, w jakim pr:zeciwdzialaj~
ryzyku, a poprzez to ulatwiaj~ Iub utrudniaj~ realizacj~ ustalonych cel6w i zadaii.

§ 10. 1. Kierownicy Wydzial6w w Umtdzie Gminy Sochocin

do dnia 28 lutego kaZdego
roku dokonuj~ identyfikacji ryzyka , oceny ryzyka oraz ustalaj~ met~ przeciwdzialania
ryzyku
na ,,Arkuszu identyfikacji, oceny i przeciwdzialania ryzyku" zwanego dalej
"arkuszem" wedlug wzoru stanowi~go zal~znik do Polityki.
2. przewidywane ryzyka naleZy odnotowac w arkuszach
, natomiast dIa ryzyka
przekraczaj~go akceptowany poziom ryzyka naleZy podac planowane dzialania jego
obniZenia do dopuszczanego poziomu
3. Arkusze przedkladane ~ kierownikowi Wydzialu Kontroli Promocji i Komunikacji
Spolecmej w terminie wskazanym w ust. 1.

4. Kierownik Wydzialu Kontroli Promocji i Komunikacji SpoIecznej w terminie dolS marca
ka.Zdego roku sporntdza zbiorczy raport identyfikacji ryzyk przekraczaj~cych akceptowany
poziom ryzyka oraz planowane metody naprawcze i przedstawia go W6jtowi Gminy
Sochocin.
RozdziaJV
Postanowienia koiicowe

§ 11. Osoby odpowiedzialne za wypcinienie arkuszy,

kt6rych mowa w § 10 ust.l ,
zapewniaj~ stosowanie metod przeciwdzialania ryzyku ustalonych w arkuszu, a w razie
zaistnialej potrzeby przygotowuj~ projekty stosownych akt6w wewn~trznych okreslaj~ych
mechanizmy kontroli i przedstawiaj~ je W6jtowi w celu ich akceptacji i wprowadzenia do
stosowania.
0

§12. Wyniki oceny poziomu zidentyfikowanego ryzyka 54 wykorzystywane do poprawy
efektywnoSci systemu kontroli ~czej.

Zat,cznik nr 1
do POlITYKI ZAfW\OZANIA RYZVKIEM
w URZ~OZIE GMINY SOCHOCIN

ARKUSZ IDENTYFIKACJI RVZYKA I OCENY ORAl OKRE~LENIA METODY PRZECIWDZIAtANIA RVZYKU
I.p.

IdentyflkacJa ryzyka
Cel/zadanle

Opllryzyka
(na caym pol...)

Prawdopodoblenstwo
wyst"lenla ryzyka
(ocena)

AnallD ryzyk..
Stoplan
oddzlalywanla
ryzyka
(ocen.)

Po:dom
Istotnojcl
ryzyka

Przeclwdzlatanle ryzyku
Planowana
WtaKlcle1
metoda
ryzyk.
przeelwdzlatanla
(0I0b.
ryzyku
odpowledzlalna
za nedz6r
CreakeJ. na
ryzyko
zasadnlanw
tym obszarze)
nazwa/opts)
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