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(nazwa/pieczątka jednostki organizacyjnej Miasta)

Załącznik Nr 5
do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej 

w MOSiR Łomża

Rejestr ryzyka na/za* …………… rok

Zaznaczyć poniżej:

□ złożenie Rejestru

□ aktualizacja Rejestru              

Część I.                                       
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* niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                                      ………………………….………………………………………….……….
                                                                                                                                                                                                                                   (podpis kierownika jednostki organizacyjnej Miasta)



Dotyczy jednostek organizacyjnych Miasta: 
Uzupełnienie informacji zawartych w kol. 3 – zob. Objaśnienia dotyczące ryzyka oraz jego kategorii (pkt 3 poniżej wymienionych Zasad wypełniania Arkusza).

Zasady wypełniania Arkusza:

Kolumna Sposób wypełnienia

1. Liczba porządkowa.
2. Nazwa celu (rozumiany jako cel działalności jednostki) i Zadania realizowanego przez jednostkę/komórkę organizacyjną służące realizacji misji i ogólnych celów jednostki. Cele i zadania

powinny być tożsame z tymi zawartymi w planie działalności.
3. Wskazanie kategorii ryzyka oraz jego krótki opis; w przypadku komórek organizacyjnych Ośrodka w oparciu o Zał. Nr 2 do Zasad kontroli zarządczej. Objaśnienia kategorii należy podać 

pod wypełnioną tabelą;
Identyfikacja danego ryzyka odnosić się ma do celów i zadań wyszczególnionych w planie działalności (zob. tez pkt 2).

4. WR - Ocena wpływu ryzyka w skali: wysoki – 3 pkt, średni – 2 pkt, niski – 1 pkt. (w oparciu o pkt. 1 Zał. Nr 3 do Zasad kontroli zarządczej).
5. PR - Ocena prawdopodobieństwa ryzyka w skali: wysokie – 3 pkt, średnie – 2 pkt, niskie – 1 pkt. (w oparciu o pkt. 2 Zał. Nr 3 do Zasad kontroli zarządczej).
6. IR - Poziom istotności ryzyka w skali: ryzyko wysokie – 6 lub 9 pkt, ryzyko średnie – 3 lub 4 pkt, ryzyko niskie – 1 lub 2 pkt. (w oparciu o pkt. 3 Zał. Nr 3 do Zasad kontroli zarządczej). 

IR stanowi iloczyn WR x PR
7. Istniejące mechanizmy kontroli – podjęte działania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (np. konkretna procedura, regulamin, wytyczne, umowy, zastępstwa). 
8. Reakcja na ryzyko – ustalony sposób postępowania z ryzykiem (O - kontrolowanie i ograniczenie ryzyka; P – przeniesienie ryzyka (np. polisa, kary umowne, gwarancje); 

Z – zakończenie działań obarczonych ryzykiem; T – tolerowanie ryzyka). Należy określić sposób działania w celu zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego.
9. Planowane mechanizmy kontroli – działania, które należy podjąć w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka.

10. Właściciel ryzyka – osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, mająca kompetencje do podjęcia działań zaradczych w stosunku do zarządzanego przez siebie obszaru.

Część II. – wypełniają kierownicy komórek organizacyjnych Ośrodka w Łomży w przypadku przedkładania rejestru za dany rok  

1. Ocena skuteczności zaproponowanych (przyjętych) metod przeciwdziałania ryzyku (opis):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Ocena wpływu zaproponowanych (przyjętych) metod przeciwdziałania ryzyku na poziom istotności ryzyka (opis):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


