STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

ZARZĄDZENIE NR 85/ 2019
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz
Zasady zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U.2019.511 tj. z późn. zm.) oraz art. 69 ust.1 pkt 3 w związku
z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
~ 1. 1. Ustalam Regulamin funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustalam Zasady zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
~ 2. 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli
zarządczej w Starostwie sprawuje Sekretarz Powiatu.
2. Za kontrolę finansową, jako część systemu kontroli zarządczej, odpowiada
Skarbnik Powiatu.
~ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego
z dnia 12 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

5 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2020 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2019
Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31.12.2019
Regulamin funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
Regulamin kontroli zarządczej zostały opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych oraz w oparciu o Standardy kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych zawarte w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
Postanowienia ogólne

5 1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonuje, w tym prowadzi
gospodarkę finansową w oparciu o m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)

5 2.

ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustawę z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych,
zarządzenia Starosty Warszawskiego Zachodniego oraz inne akty wewnętrzne.
Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą:

1) sposobu organizacji i zasad wykonywania kontroli zarządczej w Starostwie
Powiatu Warszawskiego Zachodniego (zwanego dalej Starostwem)
2) ustalenia zasad koordynacji kontroli zarządczej.
Cel i zakres kontroli zarządczej

5 3. 1. Kontrolę zarządczą w Starostwie stanowi ogół działań podejmowanych
dla zapewnienia osiągania celów i realizacji zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy.
2. Wzór planu pracy, w którym określa się cele i zadania na dany rok kalendarzowy
dla Starostwa stanowi załącznik Nr „1 do niniejszego Regulaminu.
3. Wzór sprawozdania z osiągania celów i realizacji zadań za dany rok kalendarzowy
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. W celu zapewnienia efektywnej wymiany informacji dopuszcza się, aby załącznik
nr 1 i 2 był utrzymywany w wersji elektronicznej.

* 4.
1)
2)
3)
4)
5)

2

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie:
zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
skuteczności i efektywności działania oraz realizacji zadań,
sporządzania wiarygodnych sprawozdań,
ochrony zasobów (pracowników, mienia, infrastruktury),
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji w komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej (m.in. zapewnienie osobom zarządzającym i pracownikom
informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków i skutecznej
komunikacji zewnętrznej),
7) skuteczności zarządzania ryzykiem dla zwiększenia prawdopodobieństwa
osiągnięcia celów i realizacji zadań,
8) skuteczności mechanizmów kontroli,
9) bieżącego monitorowania i samooceny kontroli zarządczej,
10) szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk
i nieprawidłowości.

* 5.

Działania podejmowane w zakresie kontroli zarządczej powinny być:

1) adekwatne
odpowiednie do celów i zadań realizowanych przez Starostwo
i obejmujące cały zakres jego działalności,
2) skuteczne prowadziły do osiągania zamierzonych rezultatów oraz faktycznie
zabezpieczały przed wystąpieniem lub skutkami istotnych ryzyk, zapobiegały
wystąpieniu istotnych błędów, pomyłek i nadużyć,
3) efektywne
powinny umożliwiać osiąganie najlepszych rezultatów działania
Starostwa przy możliwie najmniejszych poniesionych nakładach.
—

—

—

Organizacja systemu kontroli zarządczej
~ 6. 1. System kontroli zarządczej jest to system zarządzania, który w sposób
kompleksowy ma zapewniać prawidłowe działanie Starostwa.
2. System kontroli zarządczej obejmuje miedzy innymi zintegrowany zbiór elementów
i czynności kontrolnych a w szczególności:
1) samokontrolę,
2) kontrolę finansową sprawowaną przez Skarbnika Powiatu,
3) kontrolę funkcjonalną sprawowaną przez osoby zatrudnione na stanowiskach
kierowniczych oraz urzędników wyznaczonych do realizacji powierzonych zadań
(np. nadzór inwestorski, nadzór budowlany),
4) kontrolę instytucjonalną sprawowaną przez Zespół ds. Audytu i Kontroli
Wewnętrznej w Starostwie oraz zespoły kontrolne powołane zarządzeniem
Starosty bądź uchwałami Zarządu Powiatu.
3. Kontrolę funkcjonalną sprawowaną przez Starostę mogą wykonywać także z jego
upoważnienia:
1) Wicestarosta,
2) Członek Zarządu,
3) Skarbnik Powiatu,
4) Sekretarz Powiatu,
5) Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa,
6) pracownicy Starostwa po pisemnym upoważnieniu przez Starostę
.

4. Kontrola instytucjonalna realizowana jest na podstawie rocznego planu kontroli,
sporządzonego do 31 grudnia roku poprzedzającego rok kontroli.
1) Kontrola instytucjonalna może być prowadzona jako kontrola kompleksowa,
sprawdzająca lub doraźna.
2) Kontrole przeprowadzane są w sposób jawny. O zamiarze przeprowadzenia
kontroli należy powiadomić kontrolowanego, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem
czynności.
-
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3) Kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego
prowadzenia kontroli, przedstawia żądane dokumenty i udziela wszelkich wyjaśnień
ustnych i pisemnych dotyczących przedmiotu kontroli.
4) Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w
Starostwie. W razie kontroli poza godzinami pracy, odpowiednio Starosta lub kierownik
jednostki kontrolowanej na wniosek kontrolującego wydaje niezbędne polecenia.
~5) Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne
i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej jednostki,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności.
6) Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych wtoku postępowania
kontrolnego.
7) Kontrolujący może sporządzić lub zlecić jednostce kontrolowanej sporządzenie
niezbędnych dla kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów, jak również zestawień
i obliczeń.
8) Z ustaleń kontroli kontrolujący sporządza następujące dokumenty:
.
protokół kontroli, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości bądź uchybień;
.
sprawozdanie z kontroli, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub zostały one
usunięte wtoku kontroli;
.
notatkę służbową,
9) Dokumenty z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się w co
najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana,
drugi pozostaje w aktach kontrolującego.
10) Protokół albo sprawozdanie z kontroli sporządza się w ciągu 30 dni od dnia
zakończenia czynności kontrolnych.
11) Protokół kontroli powinien zawierać ustalenia oparte na dowodach źródłowych.
12) Kierownika jednostki kontrolowanej należy poinformować o możliwości wniesienia
uwag do protokołu. O braku uwag należy uczynić wzmiankę w protokole.
13) Protokół podpisuje kontrolujący oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
14) W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli, kierownik jednostki
kontrolowanej obowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienia o przyczynach odmowy.
15) Odmowa podpisu przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi
przeszkody do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące.
16) O odmowie podpisania protokołu lub złożenia wyjaśnień, co do przyczyn jej
odmowy, kontrolujący czyni wzmiankę w końcowej części protokołu.
17) Po przekazaniu i podpisaniu protokołu sporządza się wystąpienie pokontrolne,
które podpisuje Starosta.
18) Wystąpienie pokontrolne sporządza się w przypadku stwierdzenia wtoku kontroli
istotnych nieprawidłowości (niezgodności z prawem, które mogą być związane z
dużymi konsekwencjami lub dotyczą nieprawidłowego realizowania podstawowych
zadań podmiotu kontrolowanego) oraz uchybień (niezgodności n~emieszczące się w
kategorii istotnych nieprawidłowości) i kończy kontrolę danej jednostki organizacyjnej.
19) Wystąpienie pokontrolne przesyła się do jednostki kontrolowanej w terminie 14
dni po przekazaniu protokołu kontroli.
20) Wnioski zamieszczone w wystąpieniu pokontrolnym powinny zmierzać
do usprawnienia realizacji badanych zagadnień działalności jednostki kontrolowanej
oraz uwzględnić rzeczywiste możliwości ich wykonania.
21) W przypadku, gdy wystąpienie pokontrolne przewiduje konieczność podjęcia
działań eliminujących przyczyny istotnych nieprawidłowości albo uchybień, działania te
są realizowane zgodnie z procedurą „Działania korygujące i doskonalące”.
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22) Kierownik jednostki kontrolowanej wciągu 14 dni od daty otrzymania wystąpienia
pokontrolnego, składa Staroście pisemną informację o wykonaniu wniosków lub
o przyczynach ich niewykonania.
23) Starosta sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli
instytucjonalnej.
24) 0 sposobie wykorzystania ustaleń kontroli wewnętrznej decyduje Starosta.
25) Roczne sprawozdanie z funkcjonowania kontroli instytucjonalnej sporządza się
do końca stycznia roku następnego po roku prowadzonych czynności kontrolnych.

5 7. Kontrola wykonywana jest z uwzględnieniem przestrzegania podstawowych
zasad prowadzenia gospodarki finansowej, na podstawie następujących kryteriów:
1) zgodności z prawem
w ramach którego pracownicy zobowiązani
są do zapewnienia zgodności wszelkich działań z obowiązującymi w danym
czasie przepisami prawa,
2) rzetelności które wymaga, aby pracownicy wykonywali obowiązki z należytą
starannością, sumiennie i terminowo, dokumentując określone działania zgodnie
z rzeczywistością, z uwzględnieniem towarzyszących im okoliczności,
3) celowości w ramach którego pracownicy badają, czy działalność jednostki jest
zgodna z celami i zadaniami wskazanymi w statucie i z przyjętymi planami,
4) gospodarności w ramach którego pracownicy w sposób oszczędny i efektywny
wydatkują środki finansowe oraz gospodarują majątkiem jednostki, a ponadto
stosują działania zapobiegające wystąpieniu szkód lub powodujące
ich ograniczanie,
5) przejrzystości
według którego dochody i wydatki publiczne mają być
klasyfikowane, sprawozdania finansowe sporządzane, a zasady rachunkowości
stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie
zorganizowanego ładu dokumentacyjnego, a ponadto dokumenty (dowody
księgowe) będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych są opisane
w sposób umożliwiający identyfikację zrealizowanego zadania,
6) jawności w ramach którego Starostwo prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej,
stronę www i udostępnia informację publiczną zgodnie z ustawą o dostępie
do informacji publicznej.
—

—

—

—

—

—

5 8.

1. Jednym z elementów kontroli zarządczej jest kontrola finansowa.

2. Kontrola finansowa obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych
i dokonywania wydatków,
2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, w zakresie
pobierania i gromadzenia środków publicznych, dokonywania wydatków
ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków
publicznych,
3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz zapewnienie przestrzegania stosowania
procedur kontroli.

5 9.
1)
2)
3)
4)
5)
5

Na kontrolę zarządczą składa się pięć obszarów:
środowisko wewnętrzne,
cele i zarządzanie ryzykiem,
mechanizmy kontroli,
informacja i komunikacja,
monitorowanie i ocena.

*

10. Środowisko wewnętrzne odzwierciedla postawę oraz rzeczywiste działania
Kierownictwa w odniesieniu do znaczenia kontroli zarządczej w Starostwie. Ma wpływ
na świadomość pracowników, zapewnia dyscyplinę i strukturę umożliwiającą
realizacje podstawowych celów kontroli zarządczej. Właściwe środowisko
wewnętrzne jest fundamentem dla pozostałych elementów kontroli zarządczej.
1. Pracownicy Starostwa wykonując powierzone im zadania i obowiązki kierują się
uczciwością. Przełożeni poprzez codzienne decyzje wspierają
i promują przyjęte
w Starostwie wartości etyczne, a także uczciwość pracowników.
2. W Starostwie istnieją mechanizmy eliminowania zachowań nieetycznych.
3. Pracownicy Starostwa posiadają taki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
który pozwala im na skuteczne i efektywne wypełnianie powierzonych zadań
i obowiązków, jak również rozumienie znaczenia systemu kontroli zarządczej.
4. Proces naboru prowadzony w Starostwie zapewnia wybór najlepszego kandydata
na dane stanowisko pracy.
5. Starosta zapewnia rozwój kompetencji zawodowych pracowników.
6. Pracownicy Starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym
kierowniczych stanowiskach urzędniczych, podlegają okresowej ocenie dokonywanej
przez bezpośredniego przełożonego, zgodnie z przyjętą procedurą
7. Struktura organizacyjna Starostwa jest dostosowana do realizowanych celów
i zadań. Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, uprawnienia
i odpowiedzialności kierowników komórek oraz członków kierownictwa Starostwa,
a także zakres podległości służbowej jest określony w formie pisemnej w sposób
przejrzysty i spójny.
8. Każdemu pracownikowi przedstawiany jest na piśmie zakres jego obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności, który jest szczegółowo określony oraz odpowiedni
do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi
związanego. Przyjęcie zakresu obowiązków jest potwierdzane przez pracownika jego
podpisem i datą.
9. Zakres delegowanych uprawnień pracownikom jest szczegółowo określony
i dostosowany do wagi podejmowanych decyzji. Delegowanie uprawnień następuje
w formie pisemnej (upoważnienie lub pełnomocnictwo) i jest rejestrowane.

*

—

11. Cele i zarządzanie ryzykiem
opiera się na zestawie wzajemnie
uzupełniających się celów, o których mowa w ~ 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
połączonych ze sobą na wszystkich szczeblach organizacji. Obejmuje rozpoznanie
„oraz analizę zewnętrznych i wewnętrznych ryzyk zagrażających realizacji celów
lub zadań/ procesów na szczeblu danej działalności.
—

1. Właściciele procesów przy współpracy z kierującymi komórkami organizacyjnymi
określają cele, mierniki dla procesów i umieszczają jew planie pracy Starostwa, który
przedkładają Sekretarzowi Powiatu w terminie do 31 grudnia każdego roku.
Oprócz celów dla procesów Starosta może zdecydować o określaniu celów
wspólnych dla całego Starostwa. Ponadto kierujący komórkami organizacyjnymi
mogą określić cele, mierniki i zadania w zakresie właściwym dla działania komórki.
Zarówno cele wspólne dla Starostwa, jak również dla komórek organizacyjnych
umieszczane są w planie pracy Starostwa. Plan pracy Starostwa jest zatwierdzany
przez Starostę.
2. Członkowie kierownictwa Starostwa, kierownicy komórek organizacyjnych,
właściciele procesów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach, jako
właściciele ryzyk dokonują systematycznie (nie rzadziej niż raz w roku) identyfikacji
zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami
i zadaniami/ procesami realizowanymi przez Starostwo.
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3. Zidentyfikowane ryzyka poddane są analizie mającej na celu określenie poziomu
ryzyka.
4. Wobec zidentyfikowanych ryzyk określa się rodzaj możliwych reakcji (tolerowanie,
przeniesienie, wycofanie się, ograniczenie).
5. Szczegółowe zasady i tryb zarządzania ryzykiem w Starostwie określone
są w załączniku nr 2 do Zarządzania Starosty wprowadzającego Regulamin
funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz Zasady zarządzania ryzykiem
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
~ 12. Mechanizmy kontroli
są to zasady, procedury, przepisy wewnętrzne,
zarządzenia i instrukcje, jak również rozwiązania techniczne i organizacyjne, przy
pomocy, których realizuje się cele i zadań Starostwa, w tym zarządza ryzykiem.
W celu zapewnienia adekwatności i efektywności działania Starostwa, mechanizmy
kontrolne planuje się tak, aby koszty ich wdrożenia i stosowania nie były wyższe
niż uzyskane dzięki nim korzyści.
1. Prowadzony jest właściwy nadzór nad wykonywaniem celów i zadań, w tym
procesów w celu ich prawidłowej a w szczególności efektywnej i skutecznej realizacji.
2. Utrzymuje się dokumentację kontroli zarządczej, na którą składają się zarówno
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również przepisy wewnętrzne
w tym procedury, instrukcje, wytyczne wprowadzone w Starostwie oraz dokumenty
określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.
3. Zapewnione są mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności Starostwa
poprzez m.in. wskazanie osób zastępujących każdego z pracowników, w tym kadry
kierowniczej w przypadku nieobecności, mechanizmy ciągłości działania systemów
informatycznych oraz przygotowanie się do działań w sytuacjach kryzysowych.
4. Dostęp do zasobów Starostwa mają upoważnione osoby. Kierownictwo
i pracownicy mają powierzoną odpowiedzialność za zapewnienie ochrony zasobów
oraz właściwe ich wykorzystanie.
5. W Starostwie istnieją mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych
i gospodarczych, wtym:
1) przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań
finansowych i dokonywania wydatków,
2) rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych
i gospodarczych,
3) zatwierdzanie operacji finansowych przez Starostę lub osoby przez niego
upoważnione,
4) podział obowiązków dotyczący zatwierdzania, realizacji i rejestrowania
operacji finansowych i gospodarczych pomiędzy poszczególnych pracowników,
5) weryfikacja operacji gospodarczych i finansowych przed Po realizacji.
6. W Starostwie zapewnione jest bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz
informacji w ramach podsystemu kontroli zarządczej
systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji.
—

—

5

13. Informacja i komunikacja
w Starostwie funkcjonują rozwiązania z zakresu
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej które zapewniają przepływ niezbędnych
informacji w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.
—

1. Pracownicy Starostwa mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych
do wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
2. Przekazywanie informacji w Starostwie następuje poprzez: stronę internetową,
komunikator wewnętrzny (intranet), Biuletyn Informacji Publicznej, służbową pócztę
elektroniczną, spotkania z Kierownictwem Urzędu i bezpośrednimi przełożonymi,
kontakty telefoniczne i osobiste oraz tablicę ogłoszeń.
3. Starostwo wyraźnie komunikuje podmiotom zewnętrznym, jakie mają uprawnienia
i obowiązki w zakresie załatwianych spraw.
7

4. Skargi, wnioski, uwagi dotyczące funkcjonowania Starostwa oraz realizacji celów
i zadań w tym procesów są zbierane, analizowane a następnie przekazywane
kierownictwu Starostwa oraz odpowiednim komórkom organizacyjnym.

* 14. Monitorowanie i ocena ocena systemu kontroli zarządczej dokonywana jest
w sposób ciągły i systematyczny, a pojawiające się problemy rozwiązywane
są na bieżąco.
1. Starosta odpowiedzialny jest za ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
w Starostwie.
2. Za koordynację kontroli zarządczej w Starostwie odpowiada Sekretarz Powiatu
realizujący jednocześnie zadania Koordynatora kontroli zarządczej.
3. Sekretarz Powiatu w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje
skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.
4. Bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie dokonują także
kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych
stanowiskach. W ramach tej oceny identyfikują powstałe problemy i na bieżąco
je rozwiązują lub przekazują informację do osób uprawnionych do podjęcia
odpowiednich działań doskonalących w tym korygujących.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych
stanowiskach przedkładają w formie elektronicznej Sekretarzowi Powiatu w terminie
do 31 stycznia każdego roku sprawozdania z realizacji celów i zadań w roku
poprzednim oraz plany pracy na dany rok kalendarzowy.
3. Raz w roku, w terminie do 31 marca, dokonywana jest samoocena systemu
kontroli zarządczej w Starostwie, a jej wyniki są dokumentowane. Zasady oraz
procedura przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej są określone w
załączniku nr 3 niniejszego regulaminu.
4. Starosta w terminie do 30 kwietnia każdego roku ocenia stan kontroli zarządczej
i dokumentuje ją w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Starostwie.
—

~ 15. Misją Starostwa jest utrzymywanie partnerskich i wzajemnie
satysfakcjonujących relacji z otoczeniem, sprawnie funkcjonujący Urząd, świadczenie
usług na najwyższym poziomie oraz zadowolenie interesantów i pracowników.

Załącznik Nr 3
do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Zasady oraz procedura przeprowadzania samooceny

5

1. Samoocena jest przeprowadzana w formie anonimowej ankiety wśród pracowników
i kierownictwa Starostwa.
5 2. Osobą uprawnioną i odpowiedzialną za zorganizowanie, przeprowadzenia, jak również
podsumowanie wyników i zaproponowanie wniosków z samooceny jest Sekretarz.
5 3. Samoocena jest działaniem wyodrębnionym od codziennego działania Starostwa,
a w szczególności od przeprowadzania kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej.
5 4. Samoocenie podlega funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej za rok poprzedni.
5 5. Samoocena dokonywana jest raz w roku, nie później niż do końca marca roku
następnego.
5 6. Samoocena przeprowadzana jest przy udziale wszystkich kierowników komórek
organizacyjnych oraz nie mniej niż 20 % pozostałych pracowników Starostwa.
5 7 Uczestnictwo w samoocenie kierowników komórek organizacyjnych oraz wytypowanych
do dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej pracowników jest obowiązkowe.
W samoocenie może wziąć również udział każdy pracownik Starostwa, który taką chęć
zgłosi do Sekretarza.
5 8. Od udziału w samoocenie zwalnia nieobecność w pracy w okresie, w którym była
przeprowadzana sambocena. W przypadku pracowników, jeżeli ich nieobecność
uniemożliwia udział w samoocenie biorą w niej udział kolejni pracownicy z listy rezerwowej
(patrz 5 9).
5 9. Wytypowanie pracowników do udziału w samoocenie odbywa się po przez
ich wylosowanie z użyciem generatora losowego np. zawartego w oprogramowaniu typu
arkusz kalkulacyjny. Dokonuje się wylosowania 20 % pracowników oraz listy rezerwowej
5 % pracowników.
5 10. Samoocena opiera się na wiedzy posiadanej przez pracowników dokonujących
samooceny oraz ich percepcji dotyczącej funkcjonowania Starostwa.
5 11. Pytania zawarte w ankiecie lub ankietach zatwierdza Sekretarz przed rozpoczęciem
każdej samooceny i są one przyporządkowane do pięciu grup odpowiadających
poszczególnym obszarom kontroli zarządczej:
1) Srodowisko wewnętrzne
2) Cele i zarządzanie ryzykiem
3) Mechanizmy kontroli
4) informacja i komunikacja
5) Monitorowanie i ocena
512. Odpowiedzi należy udzielić na wszystkie pytania zawarte w ankiecie.
5 13. Przed przystąpieniem do samooceny Sekretarz określa progi umożliwiające dokonanie
oceny systemy kontroli zarządczej i jej elementów, np. więcej niż 75% pozytywnych
odpowiedzi będzie oznaczało, że w danym zagadnieniu lub obszarze kontrola zarządcza
funkcjonuje w wystarczającym stopniu, od 50% do 74,9% pozytywnych odpowiedzi, że
kontrola zarządcza funkcjonuje w ograniczonym stopniu, poniżej 50%
że kontrola
zarządcza nie funkcjonuje w wystarczającym stopniu. Przez negatywną ocenę rozumie się
odpowiedź RACZEJ NIE” oraz ZDECYDOWANIE NIE”.
5 14. Sekretarz lub pracownik wyznaczony przez Sekretarza opracowuje raport
z samooceny. Raport ten zawiera następujące informacje:
1)
dane dotyczące przebiegu samooceny i liczby jej uczestników,
2)
próg określony przez Sekretarza (patrz punkt 5 13),
3)
wyniki samooceny tj.:
.

-
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a)
ogólną ocenę systemu kontroli zarządczej Geżeli można taką
wypracować),
b)
rozkład ocen dla poszczególnych pytań zawartych w ankiecie,
c)
mocne strony systemu kontroli zarządczej,
d)
słabości systemu kontroli zarządczej,
e)
obszary do doskonalenia.
~ 15. Przygotowany raport przekazywany jest Staroście. W przypadku negatywnej oceny
systemu kontroli zarządczej albo jej obszaru lub elementu Starosta podejmuje decyzję
dotyczącą realizacji działań doskonalących.
~ 16. Starosta przed podjęciem decyzji może zlecić przygotowanie analizy przyczyn
negatywnej oceny oraz opracowanie rekomendacji dotyczących działań doskonalących.
~ 17. Wszyscy pracownicy Starostwa są informowani przez Sekretarza o wynikach
samooceny oraz podjętych w związku z nią działaniach.
5 18. Sekretarz po każdej samoocenie przeprowadza analizę jej przebiegu. oraz, jeżeli
ma to zastosowanie, podejmuje działania doskonalące zapewniające poprawę skuteczności
i jakości samooceny w roku kolejnym.

ax
. „grą

Załącznik Nr 1
do Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Plan pracy Starostwa na
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Sprawozdanie z osiągnięcia celów i realizacji zadań Starostwa za
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Procesów

Właściciel
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_______________
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„~„jj~dpis Starosty

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2019
Starosty Warszawskiego Zachodniego
z dnia 31 grudnia 2019 r.
Zasady zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego
~ 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest a:
1) Koordynatorze
należy przez to rozumieć Koordynatora systemu zarządzania
ryzykiem Sekretarza Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
-

-

2) Starostwie
Zachodniego,

—

należy przez to rozumieć Starostwo

Powiatu Warszawskiego

3) komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć wydziały, biura, zespoły oraz
samodzielne stanowiska Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
—

4) kierowniku komórki organizacyjnej
wydziałów oraz samodzielne stanowiska
Zachodniego,

—

należy przez to rozumieć naczelników
w Starostwie Powiatu Warszawskiego

5) ryzyku
należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
mającego negatywny wpływ na wykonywanie zadań bądź osiąganie celów,
—

6) wpływie ryzyka
należy przez to rozumieć przewidywane skutki dla realizowania
zadań i osiągania celów spowodowane przez zdarzenie lub zagrożenie objęte ryzykiem,
—

7) prawdopodobieństwie ziszczenia się ryzyka należy przez to rozumieć możliwość
wystąpienia zdarzenia lub zagrożenia wywołującego ryzyko,
—

8) poziomie ryzyka
należy przez to rozumieć iloczyn wpływu ryzyka
i prawdopodobieństwa jego wystąpienia: ryzyko poważne, umiarkowane, nieznaczne,
—

9) zarządzaniu ryzykiem
należy przez to rozumieć proces oceny i postępowania
z ryzykiem; proces ten obejmuje także monitorowanie ryzyka i środków podejmowanych
w celu jego ograniczenia,
—

10) ryzyku akceptowalnym należy przez to rozumieć poziom ryzyka, przy którym nie
jest wymagane podejmowanie działań ograniczających ryzyko,
—

11) ryzyku nieakceptowalnym należy przez to rozumieć poziom ryzyko, które wymaga
rozważenia podjęcia działań ograniczających je do poziomu ryzyka akceptowalnego poprzez
zmniejszenie jego wpływu lub prawdopodobieństwa jego wystąpienia (przeciwdziałanie
ryzyku),
—

12) mechanizmach kontroli wewnętrznej —wszystkie rozwiązania, działania i procedury
podejmowane w celu zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów,
w tym zwłaszcza:
a) dokumentację systemu kontroli wewnętrznej (procedury, instrukcje, wytyczne),
b) dokumentowanie poszczególnych zdarzeń,
c) kontrole i nadzór
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d) zatwierdzanie operacji,
e) podział obowiązków,
f) rejestrowanie istotnych odstępstw od zasad zapisanych w procedurach, instrukcjach,
wytycznych,
g) ograniczanie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informacyjnych.
13) właściciel ryzyka
proces,

* 2.

-

należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialna za cel lub zadanie!

1. Celem zarządzania ryzykiem w Starostwie jest:

1) zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów,
2) zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej,
3) zapewnienie kierownictwu Starostwa wczesnej informacji o zagrożeniach dla realizacji
wyznaczonych celów i zadań.
2. System zarządzania ryzykiem w Starostwie obejmuje całość działań, które związane są z
oceną ryzyka i podejmowaniem działań odnoszących się do ryzyk.
3. Na system zarządzania ryzykiem w Starostwie składa się
1) Zarządzanie i postępowanie z ryzykiem realizowane zgodnie z niniejszym załącznikiem;
2) Inne działania, prowadzone według odrębnych zasad i procedur związane z zarządzaniem
ryzykiem takie jakm.in. ocena ryzyka zawodowego, ocena ryzyka przeprowadzana na
potrzeby audyty wewnętrznego.
4. Zarządzanie i postępowanie z ryzykiem realizowane zgodnie z niniejszym załącznikiem
obejm uje:
1) ocenę ryzyka n”a którą składa się: identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka i ewaluacja
ryzyka,
2) podjęcie decyzji o postępowaniu z ryzykiem,
3) ustalenie metod przeciwdziałania ryzyku, jeżeli nie podjęto decyzji o tolerowaniu
ryzyka,
4) monitorowanie ryzyka
oraz
podjęcie właściwych
działań
wynikających
z monitorowania.
~ 3. 1. Właściciele ryzyka zobowiązani są do:
1) identyfikacji ryzyka, w odniesieniu do celów i zadań! procesów
załącznik nr I
do Zasady zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego,
2) analizy zidentyfikowanego
ryzyka, jego ewaluacji
i podjęcia decyzji
lub zaproponowania decyzji (dotyczy ryzyk poważnych) w zakresie postępowania
z ryzykiem,
3) jeżeli ma to zastosowanie ustalenia metody ograniczenia ryzyka i podejmowania
działań mających na celu zmniejszenie ryzyka,
4) monitorowania ryzyka oraz podejmowania właściwych działań wynikających
z monitorowania,
5) współpracy z Koordynatorem,
—

.
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6) dokumentowania działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, w tym w
szczególności raz w roku w terminie do 31 marca wypełnienia Arkusza identyfikacji
oraz oceny ryzyka” wg wzoru określonego w załączniku Nr I do Zasady zarządzania
ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego oraz Planu postępowania z ryzykiem
wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Zasady zarządzania ryzykiem
w Starostwie Powiatu Warszawskiego.
~ 4. 1. Identyfikując ryzyko należy przeanalizować zdarzenia lub zagrożenia związane z
osiąganiem celów i realizowaniem wykonywanych zadań/ procesów.

* 5. 1. Analiza ryzyka polega na określeniu wpływu i prawdopodobieństwa ziszczenia się
zdarzenia lub zagrożenia, a następnie na ustaleniu jego poziomu.
2. W celu zapewnienia efektywnego zarządzania ryzykiem, to znaczy rozpoznania i oceny
maksymalnie dużej liczby ryzyk oraz skoncentrowania uwagi, jak również niezbędnych
działań na ryzykach istotnych, ocena dokonywana jest dwu etapowo.
a) Etap pierwszy to ocena, której celem jest wskazanie poziomu ryzyka z podziałem na
ryzyko akceptowalne i nieakceptowalne oraz wskazanie ryzyk wymagających oceny
w drugim, pogłębionym etapie.
b) Etap drugi, to pogłębiona ocena ryzyka wskazanego w pierwszym etapie, jako
nieakceptowalne z dokonaniem kwantyfikacji punktowej wpływu i prawdopodobieństwa.
3. Określenie wpływu ryzyka polega na ustaleniu przewidywanych skutków jakie będzie
miało dla działania Starostwa i realizacji celów lub zadań! procesów wystąpienie „zdarzenia
lub zagrożenia. Do określenia wpływu używany jest opis przy zastosowaniu skali ocen
zawarty w Tabeli nr 1. Ze względu na zastosowanie w Starostwie metody zintegrowanego
podejścia do zarządzania ryzkiem, zapewniającego efektywność zastosowanych rozwiązań,
zdarzenia lub zagrożenia przed oceną wpływu są analizowane pod kątem ich wpływu na
atrybuty bezpieczeństwa informacji to zńaczy: poufność, integralność lub dostępność). W
ramach oceny atrybutów bezpieczeństwa informacji uwzględnia się również wpływ zdarzenia
lub zagrożeni na bezpieczeństwo danych osobowych.
.

4. Określenie prawdopodobieństwa ziszczenia się ryzyka polega na ustaleniu przewidywanej
możliwości występowania zdarzenia lub zagrożenia wywołującego określone skutki. Do
określenia prawdopodobieństwa stosowany jest opis przy zastosowaniu skali ocen zawarty
Tabeli nr2.
5. W oparciu o dokonaną ocenę ustala się poziomy ryzyka, zgodnie z macierzą istotności
ryzyka zawartą w Tabeli nr 3 oraz dokonuje ewaluacji ryzyka zgodnie z kryteriami
określonymi w punkcie 7 i 8.
6. Ryzykiem akceptowalnym jest ryzyko nieznaczne.
7. Ryzykiem nieakceptowalnym jest ryzyko poważne oraz umiarkowane. Wymagają one
rozważenia podjęcia działań w celu zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego.

* 7. 1. Na podstawie dokonanej identyfikacji i oceny ryzyka oraz określenia metody
przeciwdziałania ryzyku właściciele ryzyka wypełniają Arkusz identyfikacji i oceny ryzyka”
oraz „Plan postępowania z ryzykiem”, według wzorów zawartych w załączniku Nr 3
(składający się z dwóch arkuszy
etap I i II oceny ryzyka) i 4 do Zasady zarządzania
ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego. Załącznik nr 3 i 4 w celu usprawnienia
zarządzania ryzykiem mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.
—

2. W arkuszach wykazywane są wszystkie zidentyfikowane ryzyka, natomiast dla ryzyka
przekraczającego akceptowalny poziom ryzyka (ryzyko poważne i umiarkowane) należy
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podać planowane metody ograniczania go do akceptowalnego poziomu, jeżeli podjęto inną
decyzję niż tolerowanie ryzyka (Plan postępowania z ryzykiem załącznik nr 4 do Zasady
zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego).
—

3. Osoby wskazane w planach postępowania z ryzykiem zapewniają skuteczność realizacji
zaplanowanych działań.
4. Po przygotowaniu przez właścicieli ryzyk ocen ryzyka i planu postępowania z ryzykiem
Koordynator dokonuje przeglądu i zatwierdza przygotowanego materiały. Koordynator jest
uprawniony do zaproponowania zmian w stosunku do propozycji przygotowanych przez
właścicieli ryzyk. W takim przypadku zamiany są uzgadniane przez Koordynatora z
właścicielami ryzyk. W przypadku braku możliwości uzgodnienia, kwestie sporne rozstrzyga
Starosta na etapie zatwierdzenia ocen ryzyka i planu postępowania z ryzykiem.
5. Ocenę ryzyka oraz plan postępowania z ryzykiem zatwierdza Starosta, który może
wprowadzić zmiany do przygotowanej oceny ryzyka, jak i planu postępowania z ryzykiem. O
ewentualnych zamianach informowani są: Koordynator i właściwi właściciele ryzyk.
~ 8. 1. Każdy pracownik Starostwa zobowiązany jest do monitorowania działalności, którą
realizuje (obserwowanie działalności Urzędu czynionej podczas wykonywania obowiązków
służbowych) lub którą nadzoruje oraz do identyfikowania związanych z tym ryzyk.
2. W przypadku, w którym zidentyfikowane ryzyko posiada zaplanowane mechanizmy
kontroli należy je stosować zgodnie z określonymi dla nich zasadami.
3. W przypadku, w którym zidentyfikowane ryzyko nie posiada zaplanowanych
mechanizmów kontroli albo poziom ryzyka może być wyższa niż to oceniono, pracownik
zobowiązany jest powiadomić o tym właściciela ryzyka.
4. Powiadomienie może nastąpić w formie ustnej, jak również pisemnej, np. przez
przekazanie informacji za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów notatką
służbową albo adnotacją dołączoną do dokumentacji danej sprawy.
~ 9. Właściciel ryzyka po otrzymaniu informacji o ryzyku, jeżeli to zasadne, podejmuje jedno
lub więcej z niżej wymienionych działań:
1) zwiększa poziom monitorowania lub nadzoru danej sprawy, zadania/procesu;
2) stosuje dodatkowe mechanizmy kontrolne, które przewidziano na taką okoliczność;
2) podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej oceny ryzyka oraz postępowania
z ryzykiem, zgodnie z niniejszymi zasadami;
3) podejmuje stosowne działania doraźne lub zapobiegawcze modyfikujące ryzyko;
4) niezwłocznie przekazuje informacje Staroście.
~ 10 Ponowna ocena ryzyka przeprowadzana jest przez właściciela ryzyka:
1) w przypadku, gdy zaistnieją istotne zmiany okoliczności i uwarunkowań działania
Starostwa wpływających na cele lub zadania! procesy;
2) w przypadku, gdy zmaterializowanie się ryzyka wykaże, że przeprowadzona ocena ryzyka
i podjęte w jej następstwie decyzje nie są adekwatne do stanu faktycznego (ponowna ocena
ryzyka przeprowadzana jest w odniesieniu do zagadnienia, które tego wymaga);
3) w przypadku, gdy tak zdecyduje Starosta.

* 11. Wykonanie postanowień niniejszego Zarządzenia powierza się właścicielom ryzyka.
* 12. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem Zasad zarządzania ryzykiem powierza się
Sekretarzowi Powiatu.
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Tabela nr I Zasady oceny wplvwu ryzyka
Poziom
~

Ocena

Krytyczne

5

.

Charakterystyka poziomu
Bardzo poważne skutki finansowe.
Doprowadzi do nie zrealizowania kluczowego celu lub celów.
Doprowadzi do niespełnienia kluczowych wymagań, w tym
wymagań jakościowych, bezpieczeństwa informacji
i niezadowolenia klientów
Poważna i długotrwała utrata zaufania obywateli do władzy
pub] icznej
Poważne skutki finansowe.
Doprowadzi do nie zrealizowania kluczowego celu.
-

Poważne

4

Doprowadzi do niespełnienia kluczowego wymagania, w tym
wymagania jakościowego, bezpieczeństwem informacji
i niezadowolenia klientów.
Poważna i trwała utrata zaufania obywateli do władzy publicznej.
Istotne skutki finansowe.
Doprowadzi do nie zrealizowania celów lub kluczowych zadań.

Średnie

3

Doprowadzi do niespełnienia wymagań, w tym wymagań
jakościowych, bezpieczeństwa informacji i niezadowolenia
klientów.
Poważna utrata zaufania obywateli do władzy publicznej.
Mało istotne skutki finansowe.
Doprowadzi do nie zrealizowania celu lub zadań.

Małe

2

Nieznaczne

I

Doprowadzi do niespełnienia mniej istotnych wymagań, w tym
wymagań jakościowych, bezpieczeństwa informacji
i niezadowolenia klienta.
Mała utrata zaufania obywateli do władzy publicznej.
Mało istotne skutki finansowe.
Doprowadzi do nie zrealizowania zadań.
Doprowadzi do niespełnienia bardzo mało istotnych wymagań.

~

Tabela nr 2 Zasady oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia lub zagrożenia

Prawdopodobieństwa

Ocena

Prawie pewne
(91 100%)

5

—

Bardzo prawdonodobne
(69 90 ~
0,
Prawdo- odobne
„„46- 680/”
OJ

17

4

3

Charakterystyka poziomu
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo.
Mechanizmy kontroli nie są skuteczne lub ich brak.
Dotychczas często występowało.
Występują istotne podatności.
Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia.
Dotychczas występowało.
występują
Mechanizmy
istotne
kontroli
podatności.
są mało skuteczne.
Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia.
Dotychczas występowało.
Mechanizmy
kontroli nie są w pełni skuteczne.

Mało prawdo
podobne
(22-45%)

2

Bardzo mało prawdo
podobne
(O-21 %).

I

.

Małe prawdopodobieństwo wystąpienia.
Nie wystąpiło dotychczas lub występowało rzadko.
Mechanizmy kontroli są skuteczne.
Występują nieistotne podatności.
Bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia.
Nie wystąpiło dotychcząs lub występowało bardzo rzadko:
Mechańizmy kontroli są bardzo skuteczne.
Podatności nie występują.

Tabela nr 3 Poziom ryzyka i jego ewaluacja
Poziom ryzyka wyrażana jest, jako iloczyn oceny wpływu (~ i prawdopodobieństwa (P),
przy odpowiednim uwzględnieniu zdarzeń lub zagrożeń dla których wpływ oceniono na 4
albo 5
Wpływ

Prawdopodobieństwo
I
2
3
4
5

1÷8
9 ÷ 12
oraz 5
[gdzie P1
a S=5]
oraz 8
(gdzie P=2
a S-4

2

3

4

1
2
3
4.
5

2
4
6

3
6
9
12

4
8
12

5

„

Kryteria
Wartość
ka

1

„

.

10

.

Ewaluacja ryzyka

Pozjom ryzyka
eznaczne

Umiarkowane

:

Akceptowalne

Nieakceptowalne
V~magające decyzji odpowiedzialnego za
ryzyko i Starosty w zakresie dalszego
postępowania z ryzykiem, jeżeli
odpowiedzialny za ryzyko zaproponował
.
tolerowanie ryzyka.
Nieakceptowalne
.
Wymagające decyzji Starosty w zakresie
dalszego postępowania z ryzykiem

T A 1” (~)
Jan?

znski
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Załączniku Nr 1 do Zasady zarządzania
ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego
Arkusz oceny ryzyka
(podstawowej)

Odp. za

Zadanie/

Odp. za

cel

Proces

zadanie

Identyfikacja
analiza
ryzykai

informacje
Uwagi i
Decyzja

Wpływ na

Zdarzenie lub
zagrożenie

bezpieczeństwo
informacji

Ewaluacja ryzyka

dodatkowe

dotycząca
ryzyka

Poziom
z ka

Arkusz oceny ryzyka
(pogłębionej)
Identyfikacja ryzyka

Zadanie
Odp. za cel

/ Proces

Odp. za
zadanie

Analiza ryzyka rezydualnego

Zdarzenie
lub
zagrożenie i
jego skutki

Wpływ na

bezpieczeń
stwo
informacji

Stasowane
mechanizmy
kontrolI, dane
historyczne
podatności

Ocena

Ocena

(w)

(„1

ryzyka
Ewaluacja

Poziom ryzyka
wartość
(iloczyn
w x P)

W przypadku
Postępowanie
z ryzykiem

tolerowania ryzyka
nieakceptowalnego
uzasadnienie

Poziom

Jan ~ychlinski

Załączniku nr 2 do Zasady zarządzania
ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego

Plan postępowania z ryzykiem
Zadanie!
proces

Zaplanowane działania
Ryzyko (zdarzenie lub
zagrożenie i jego skutki)

Sposób
postępowania z
ryzykiem

zmierzające do obniżenia ryzyka
(co, kto, kiedy, zasoby albo
wskazanie projektu, działania
doskonalącego)

osoba

.

odpowiedzialna za Termin wdrożenia
realizację działań i i
działań
poszczególne
zadania
.
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