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Gdańsk, 22.02.2017 r. 

Sekcja Audytu Wewnętrznego 

 

OBJAŚNIENIA DO PRZEPROWADZENIA ANALIZY RYZYKA 

Proponowane materiały do przeprowadzenia analizy ryzyka obejmują rejestr ryzyka z 

podziałem na obszary i podobszary działalności uczelni: 

1. rejestr podstawowej działalności uczelni tj. dydaktycznej, naukowo-badawczej 

i pozostałej działalności podstawowej, 

2. rejestr wspomagającej działalności uczelni tj. zarządzanie uczelnią, 

zarządzanie majątkiem i zasobami ludzkimi oraz zarządzanie IT. 

Opis metody analizy ryzyka 

W celu właściwego przeprowadzenia analizy ryzyka należy w załączonych dwóch 

tabelach odpowiadających działalności podstawowej i wspomagającej uczelni 

postępować zgodnie z poniższym objaśnieniem. 

W pozycjach 4 i 5 tabeli - przeprowadzić ocenę ryzyka (prawdopodobieństwa i 

skutku) poprzez wybranie odpowiedniej wartości (1, 2, 3 lub 4) w czterostopniowej 

skali. 

Pozycja 4 

Prawdopodobieństwo: 

1 – rzadkie 

2 – mało prawdopodobne 

3 – prawdopodobne 

4 – prawie pewne 

Pozycja 5 

Skutek: 

1 – nieznaczny 

2 – mały 

3 – poważny 

4 – katastrofalny 

 

Pozycje 6 i 7- uzupełniane są automatycznie. 

W pozycji nr 8 tabeli – należy zastanowić się czy poziom ryzyka wynikający z oceny 

ryzyka jest dla jednostki akceptowalny (A). Jeżeli nie, wówczas proszę wybrać i 
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podać planowane metody reakcji na ryzyko – poprzez wpisanie odpowiednio litery T, 

P, D lub W.  

Akceptacja (A) – oznacza, że jednostka akceptuje poziom ryzyka i jest w stanie 

ponieść wszystkie skutki i konsekwencje danego ryzyka w przypadku jego 

materializacji (wystąpienia). 

Objaśnienie pozostałych oznaczeń: 

Rodzaj 
reakcji na 
ryzyko: 

Tolerowanie 
(T) 

Przeniesienie 
(P) 

Działanie 
(D) 

Wycofanie się 
(W) 

Opis: Brak działań 
wpływających 
na ryzyko. 

Przeniesienie części 
lub całego ryzyka innej 
stronie/podmiotowi/jed
nostce. 

Podejmowanie 
działań 
ograniczających 
ryzyko do 
akceptowanego 
poziomu. 

Odejście od działań, 
które wiążą się z 
ryzykiem. 

Przykład: Nie są 
podejmowane 
żadne działania, 
np. z powodu 
kosztów 
przewyższający
ch spodziewane 
korzyści. 

Zakup polisy 
ubezpieczeniowej, 
zlecanie czynności na 
zewnątrz. 

Wszelkie 
mechanizmy kontroli 
stosowane w 
jednostce w 
codziennym jej 
funkcjonowaniu, np. 
podział obowiązków. 

Rezygnacja z 
projektu. 

 

W pozycji 9 tabeli - opisać działania mające na celu zmniejszenie danego ryzyka do 

akceptowanego poziomu (dotyczy tylko ryzyka wysokiego). 

W pozycji 10 tabeli – proszę wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za 

zarządzanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów związanych z 

danym ryzykiem 

W pozycji 11 tabeli – należy wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za wdrożenie 

reakcji na ryzyko. 


