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 Zarządzanie ryzykiem a ryzyko zarządzania w administracji samorządowej 

 Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika ze sposobami zarządzania ryzykiem  

w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) adekwatnego do jej wielkości struktury 

organizacyjnej i określonego planu działania (wyznaczonych celów i zadań). Minimalizowanie 

ryzyka ma zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia określonych celów poprzez zrealizowanie 

przyjętych zadań i podzadań.  

 Administracja w swoim funkcjonowaniu spotyka się z ryzykami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

tak jak i w wielu wymiarach praktycznych działalność o charakterze typowo komercyjnym. 

Należy jednak pamiętać o przejściu od administracji proceduralnej do efektywnościowej w 

związku z czym ważne są również ryzyka na stanowisku pracy. 

Szkolenie kierowane jest do: 
Wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, przewodniczących zarządów jst, skarbników, 
sekretarzy, kontrolerów wewnętrznych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, głównych 
księgowych, koordynatorów kontroli zarządczej, członków zespołów ds. kontroli zarządczej                     
i zarządzania ryzykiem, pracowników komórek organizacyjnych i strażników Straży Miejskiej oraz  
innych osób zainteresowanych tym zagadnieniem. 
 

Program szkolenia  

 Przejście od administracji proceduralnej do efektywnościowej. 

 Administracja proceduralna jako element zarządzania jednostką – dokumentowanie zarządzania 

ryzykiem. Narzędzia kontroli zarządczej jako dokumentacja prowadzenia kontroli zarządczej. 

 Definicja i cele kontroli zarządczej zawarte w ustawie o finansach publicznych z 2009 r.  

i ich omówienie – administracja efektywnościowa (rezultatu).  

 Poziomy kontroli zarządczej a zarządzanie ryzykiem. 

 System kontroli zarządczej – jako wieloelementowy zbiór metod oddziaływania na jednostkę       

w celu udokumentowania zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego. 

 Zasady określania celów i zadań oraz planowania pracy. Omówienie metody SMART. 

 Zarządzanie poprzez cele i jego związek z budżetem zadaniowym. 

 Mierniki realizacji planów działalności (opis, ilość, wartość). 

 Kontrola zarządcza – jako system działalności jednostki sektora finansów publicznych dla 

zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego dla osiągnięcia celów i zadań. 

 Zarządzanie ryzykiem jako jeden z kluczowych elementów w kontroli zarządczej.  

a) definicja zarządzania ryzykiem, 

b) zarządzanie ryzykiem adekwatne do wielkości jednostki i realizowanych zadań, 

c) „burza mózgów”, 

           d) kwestionariusze, 

           e) doświadczenia i prognozy na przyszłość. 

11.  Prawdopodobieństwo i skutek wystąpienia określonych ryzyk, 

12.  Wzory zarządzeń w sprawie minimalizowania ryzyk w sposobie funkcjonowania. 

13.  Proces zarządzania ryzykiem, 

14.  Raportowanie zarządzania ryzykiem. 

15.  Aktywne zarządzanie ryzykiem: 
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a) sposoby ustalania ryzyk w funkcjonowaniu, 

b) zasady monitorowania ryzyk – „właściciel ryzyka”, 

c) przeciwdziałanie i minimalizowanie ryzyk, 

d) różnice w reakcji na ryzyko (ex ante – wnioski z analizy kontroli zarządczej,  

ex post – zalecenia pokontrolne), 

e) zasady analizowania ryzyk (przyczyny i okoliczności), prawdopodobieństwo wystąpienia 

oraz możliwe skutki (hierarchizacja ryzyka), 

16.  Praktyczne korzyści z zarządzania ryzykiem (ryzyka wewnętrzne, ryzyka zewnętrzne). 

17. Kontrole instytucjonalne i najczęściej  popełniane  błędy  w  zakresie  kontroli  zarządczej  według  

instytucji kontroli  zewnętrznej (NIK, RIO).  

18. Odpowiedzialność związana z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

 

Nasza rola 

Oferujemy realizację szkoleń jednodniowych oraz dwudniowych, w siedzibach urzędów jak również w 

innych miejscach  na terenie Polski – szczegóły ustalane są na podstawie zapotrzebowania  

zainteresowanych samorządów.  
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