
Zarządzenie  Nr 0050.377.2014 
Burmistrza Leśnicy 

z dnia 22 września 2014 r. 

w sprawie zasad szacowania ryzyk w Urzędzie Miejskim w Leśnicy  

oraz gminnych jednostkach organizacyjnych 

 

Na podstawie art. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. 

poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz w oparciu o komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 

16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 

publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Zarządzenie  określa organizację  i zasady  zarządzania ryzykiem  w Urzędzie Miejskim 

w Leśnicy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.  

 

§ 2. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje: 

1) identyfikację i ocenę czynników ryzyka oraz określenie ich skutku, 

2) ustalenie funkcjonujących mechanizmów kontrolnych, 

3) analizę i hierarchizację ryzyk wg poziomu istotności ryzyka, 

4) wskazanie osób odpowiedzialnych za podjęcie działań zaradczych.  

 

§ 3. 1. Identyfikacja ryzyka odbywa się na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia 

i polega na ustaleniu czynników ryzyka zagrażających prawidłowej realizacji celów / zadań 

realizowanych przez Urząd Miejski w Leśnicy lub gminną jednostkę. 
 

2. Identyfikacji ryzyka dokonują kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 

w Leśnicy wraz z pracownikami merytorycznymi realizującymi zadanie do 15 lutego danego 

roku.  
 

 

3. W oparciu o dokonaną analizę prawdopodobieństwa wystąpienia czynników ryzyka oraz 

skutków ryzyka ustalany jest poziom istotności ryzyka. Ustala się następujące poziomy 

istotności ryzyka :  

1) ryzyko niskie, 

2) ryzyko średnie, 

3) ryzyko wysokie. 
 

4. Ryzykiem akceptowanym jest ryzyko niskie. Ryzyko średnie wymaga bieżącego 

monitorowania.  
 

5. Ryzyko wysokie przekraczające akceptowany poziom istotności ryzyka wymaga ustalenia 

i podjęcia działań ograniczających je przez właściciela ryzyka/lidera zadania, do poziomu 

akceptowalnego poprzez zmniejszenie jego wpływu lub prawdopodobieństwa ziszczenia się 

(przeciwdziałanie ryzyku).  

 

§ 4. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wraz z podległymi pracownikami 

merytorycznymi do 15 lutego szacują ryzyka do zadań zidentyfikowanych w swoich planach 

celów zadań i mierników na dany rok.  

 

§ 5.  Traci moc Zarządzenie Nr 120.20.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Leśnicy. 

 

 



§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kordynatorowi ds. kontroli zarządczej. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2015 r. 

 

 

 

 

Burmistrz 

 

/-/ Łukasz Jastrzembski 

 


