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Załącznik nr 1 do Procedur kontroli zarządczej 
 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Polityka zarz ądzania ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warsza wie 

 

Preambuła 

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zwana dalej SGH, jako publiczna szkoła 

wyższa jest zobowiązana realizować swoje cele statutowe, podejmując działania 

zgodne z prawem i efektywne z punktu widzenia przyjętej strategii. Działania te 

wymagają bieżącego identyfikowania obszarów ryzyka, diagnozowania jego 

czynników sprawczych, pomiaru i podejmowania stosownych działań korygujących. 

Niniejsza polityka zarządzania ryzykiem w SGH: 

1) przedstawia ogólne zasady zarządzania ryzykiem w SGH; 

2) wskazuje elementy składowe polityki zarządzania ryzykiem, w tym właścicieli 

ryzyka, tj. zespoły i osoby ponoszące odpowiedzialność za ryzyko;  

3) określa wybrane rozwiązania stosowane w SGH w obszarze zarządzania 

ryzykiem jej funkcjonowania.  

A. Ogólne zasady zarz ądzania ryzykiem  

 

§ 1 

1. W SGH przez zarządzanie ryzykiem rozumie się realizowanie przez kierownictwo 

i innych pracowników SGH zintegrowanego z celami strategicznymi SGH 

procesu, którego celem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń mogących 

wywrzeć wpływ na organizację, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach 

oraz racjonalne zapewnienie realizacji celów. 

2. Właściwe zarządzanie ryzykiem obejmuje: 

1) określenie i zrozumienie celów prowadzonej działalności; 

2) identyfikację sposobów umożliwiających osiągnięcie tych celów; 

3) określenie możliwego ryzyka i jego ocenę według prawdopodobieństwa 

zdarzenia oraz jego skutków; 

4) określenie właściwych działań w czasie umożliwiających uniknięcie 

niepowodzeń lub zmniejszenie strat, jak i optymalizowanie szans; 

5) podjęcie decyzji, jak reagować na stwierdzone ryzyko. 
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3. Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem związanym  

z funkcjonowaniem SGH należy:  

1) dostarczanie informacji na temat ryzyka, jego charakteru, zasięgu i skali; 

2) stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki; 

3) monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka; 

4) ocenę skuteczności procesów i procedur zarządzania ryzykiem.  

§ 2 

1. Zarządzanie ryzykiem wymaga: 

1) świadomości atrybutów określających ryzyko; 

2) ustalenia kluczowych płaszczyzn ryzyka i ustawicznego obserwowania ich 

zmienności; 

3) zidentyfikowania specyfiki czynników sprawczych w poszczególnych 

płaszczyznach i obszarach ryzyka; 

4) opracowania systemu bieżącego monitorowania czynników sprawczych  

w poszczególnych obszarach ryzyka, 

5) podejmowania stosownych działań, w tym korygujących i optymalizujących  

w kontekście zidentyfikowanego ryzyka realizację zadań wykonywanych  

w związku z funkcjonowaniem SGH. 

2. Za zarządzanie ryzykiem we wszystkich wymienionych aspektach odpowiadają 

właściciele ryzyka, którymi, stosownie do zakresu realizowanych zadań, są Rektor, 

prorektorzy, dziekani kolegiów, kanclerz, kwestor, dziekani studiów, kierownicy 

jednostek organizacyjnych w strukturze SGH (w tym katedr i instytutów oraz 

komórek administracyjnych), a także osoby kierujące zespołami powołanymi do 

realizowania określonych zadań, w tym kierownicy projektów. 

3. Właściciele ryzyka realizują swoje zadania w obszarze zarządzania ryzykiem mając 

na uwadze:  

1) ogólne cechy ryzyka; 

2) wyróżnianie płaszczyzn ryzyka i identyfikowanie jego czynników sprawczych; 

3) skalę ryzyka i konsekwencje jego materializacji. 

§ 3 

1. W odniesieniu do SGH, tj. jednostki organizacyjnej o złożonej strukturze i szerokim 

wachlarzu uszczegółowionych celów jej funkcjonowania, ryzyko, ze względu na 

wieloznaczność kontekstów, w których może być ono identyfikowane, jest pojęciem 

trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Nie mniej jednak w kontekście 
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zarządzania SGH ryzyko w najbardziej ogólnym ujęciu: 

1) jest kategorią obiektywną występującą zawsze niezależnie od stopnia ludzkiej 

świadomości; 

2) uświadomione, staje się kluczowym kryterium decyzyjnym w każdym obszarze 

funkcjonowania człowieka; 

3) zmierzone – poddaje się zarządzaniu. 

2. Można określić siedem atrybutów ryzyka występującego w związku z działalnością 

SGH. Przedstawiają się one jak niżej:  

1) ryzyko to trudna, a często wręcz niemożliwa do przewidzenia potencjalna 

zmienność rezultatów (wyników) działań prowadzonych w SGH  

i występujących przy tej okazji zdarzeń;  

2) ryzyko wiążące się z działalnością SGH wymaga punktu odniesienia, jakim jest 

strategia i wynikające z niej cele strategiczne i ich realizacja; 

3) ryzyko jest kategorią dynamiczną i ściśle wiąże się z działaniem lub jego 

zaniechaniem; 

4) ryzyko działań prowadzonych w SGH to nie to samo co niepewność związana 

ze sprawami/działaniami w SGH; ryzyko jest funkcją niepewności, która mu 

zawsze towarzyszy; uświadomione zjawisko niepewności przekształca się  

w ryzyko, które próbujemy mierzyć; 

5) identyfikowanie ryzyka w SGH wymaga ustalenia elementów obiektywnych  

i subiektywnych: 

a) elementy obiektywne ryzyka to: 

− przedsięwzięcie lub interesy narażone na niebezpieczeństwo lub 

optymalizację, 

− zdarzenia powodujące niebezpieczeństwa lub szanse, możliwość ich 

zaistnienia i moment ich zaistnienia, 

− charakter i wielkość szkód czy korzyści, które te zdarzenia mogą 

spowodować, 

b) elementy subiektywne ryzyka to: 

− świadomość niebezpieczeństw i szans związanych z podejmowanym 

przedsięwzięciem lub interesami/sprawami/działaniami, 

− niepewność, czy zdarzenie to w konkretnym wypadku zaistnieje,  

a w razie zaistnienia, jakie spowoduje szkody lub korzyści, 
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− decyzje wzięcia na siebie odpowiedzialności z mogących zaistnieć 

zdarzeń; 

6) ryzyko towarzyszy problemom decyzyjnym związanym z działaniami  

w SGH tj. podejmowanymi w określonym środowisku (niepewności, dynamiki  

i złożoności), ale tylko tym, w których nie ma pewności co do wyników podjętej 

decyzji; 

7) w kontekście działań w SGH i decyzji z nimi związanych można mówić  

o ryzyku, które:  

a) trzeba podjąć,  

b) na które można sobie pozwolić, 

c) którego nie powinno się podejmować. 

§ 4 

1. W funkcjonowaniu SGH można zidentyfikować trzy płaszczyzny występowania 

ryzyka: 

1) ryzyko związane z działaniami na płaszczyźnie organizacji i administracji, 

zasadniczymi procesami operacyjnymi prowadzonymi przez jednostki 

organizacyjne SGH; 

2) ryzyko związane z działaniami na płaszczyźnie zarządzania finansami  

w jednostkach organizacyjnych SGH; 

3) ryzyko związane z działaniami na płaszczyźnie zarządzania kosztami  

i przychodami w jednostkach organizacyjnych SGH. 

2. Ryzyko występuje w tych płaszczyznach za sprawą różnych czynników ryzyka. 

Przez czynniki sprawcze ryzyka należy rozumieć uwarunkowania, cechy organizacji 

działań oraz cechy otoczenia, w których ta organizacja występuje, które 

determinując ramy oraz sposób prowadzenia działań, ważne są dla ich powodzenia. 

3. Przez organizację i administrowanie zasadniczymi procesami operacyjnymi 

prowadzonymi przez jednostki organizacyjne SGH rozumie się działalność 

organizatorską realizowaną przy pomocy pracowników pionu administracyjnego  

i obejmującą zakres spraw regulowanych zewnętrznymi normami prawnymi, 

wewnętrznymi aktami prawnymi (instrukcjami, procedurami), etyką pracowniczą  

w wykonywanym zawodzie i dobrymi praktykami współpracy.  

4. W kontekście ryzyka związanego z organizacją i administrowaniem należy mieć na 

uwadze, że czynniki sprawcze ryzyka tkwią w:  
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1) inicjowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i stosowania nowych 

narzędzi administracyjnych; 

2) trybie opracowywania nowych rozwiązań organizacyjnych;  

3) trybie wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych; 

4) trybie rozwiązywania problemów organizacyjnych; 

5) trybie weryfikowania sprawności działania stosowanych rozwiązań 

organizacyjnych; 

6) zakresie koncentracji odpowiedzialności za rozwiązania organizacyjne; 

7) sposobie egzekwowania należytego wykonania działań; 

8) nieprzestrzeganiu wewnętrznych procedur postępowania i powszechnie 

obowiązujących przepisów.  

5. Przez zarządzanie finansami w jednostkach organizacyjnych występujących  

w SGH rozumie się działania podejmowane w związku z pozyskiwaniem oraz 

wykorzystywaniem zasobów finansowych do SGH. W kontekście ryzyka 

związanego z zarządzaniem finansami należy mieć na uwadze, że czynniki 

sprawcze ryzyka tkwią w: 

1) trybie planowania wpływów pieniężnych i kierunków ich wydatkowania (w tym 

decentralizacji odpowiedzialności za to planowanie i sposobie egzekwowania 

należytego wykonania planu); 

2) stosowaniu mechanizmów dyscyplinujących realizację planu wpływów  

i wydatków (w tym decentralizacji odpowiedzialności i sposobie egzekwowania 

należytej realizacji planu); 

3) controllingu realizacji planu wpływów i wydatków (w tym jego organizacji  

i sposobie egzekwowania należytego wykonania controllingu). 

6. Przez płaszczyznę zarządzania kosztami i przychodami w jednostkach 

organizacyjnych występujących w SGH rozumie się przede wszystkim działania 

podejmowane na szczeblu Rektora, prorektorów, dziekanów  

i kierowników jednostek organizacyjnych w związku z dążeniem do 

optymalizowania poziomu kosztów w kontekście prowadzonych działań  

i wypełniania działalności operacyjnej. Dążenie do optymalizowania kosztów uznaje 

się za warunek konieczny w kontekście źródeł przychodów, pośród których 

kluczowe miejsce zajmuje dotacja.  

7. W kontekście ryzyka związanego z zarządzaniem kosztami i przychodami należy 

mieć na uwadze, że czynniki sprawcze ryzyka tkwią w: 
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1) systematyce informacji o kosztach i organizacji raportowania wewnętrznego; 

2) systematyce informacji o przychodach i organizacji raportowania 

wewnętrznego; 

3) metodyce i okresowości analizy informacji kosztowych w kontekście 

przychodów; 

4) komunikowaniu sygnałów wczesnego ostrzegania w obszarze kosztów  

i w obszarze przychodów (w tym jego organizacji i sposobie egzekwowania 

należytego wykonania); 

5) stosowaniu mechanizmów naprawczych w sytuacjach uznanych za 

nieprawidłowe (w tym uzgadnianiu zakresu i charakteru działań naprawczych, 

organizowaniu ich wdrożenia oraz określeniu odpowiedzialności za ich 

wdrożenie); 

6) bieżącej analizie wykonywania wydatków i przychodów, w tym stosowania 

mechanizmów ograniczania wydatków w przypadku niewykonania przychodów; 

7) strukturze przychodów.  

§ 5 

1. Punktem wyjścia dla zarządzania ryzykiem na każdym poziomie zarządzania  

i w każdej płaszczyźnie działań jest stworzenie mapy ryzyka, specyfikującej m.in.: 

1) cele operacyjne, i  

2) akceptowany poziom ryzyka związany z ich osiąganiem.  

2. Cele powinny być powiązane ze strategią SGH, a ich wzajemne korelacje 

opisane w możliwie szczegółowy sposób. Z postawionych celów powinny 

wynikać zarówno zadania, jak i ich mierniki odpowiadające ich realizacji. 

3. Przy tworzeniu mapy ryzyka uwzględnia się zarówno prawdopodobieństwo 

realizacji ryzyka, jak i jego wpływ na osiąganie celów. 

§ 6 

1. Ustalenie płaszczyzn ryzyka (identyfikacja ryzyka) powinna być przeprowadzana 

przez właścicieli ryzyka z dbałością o wysoką jakość informacji charakteryzującej 

ryzyko. Rozumie się przez to informację aktualną, o odpowiedniej 

szczegółowości, dostępną dla właściciela ryzyka z wyższego szczebla 

zarządzania, zespołu ds. zarządzania ryzykiem oraz kierownika audytu 

wewnętrznego 
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2. Identyfikacja ryzyka powinna być przeprowadzana cyklicznie. W SGH za 

koordynację działań w tym zakresie odpowiada Zespół ds. zarządzania ryzykiem 

w SGH. 

3. Zidentyfikowane ryzyka dostarczane są do Zespołu ds. zarządzania ryzykiem  

w SGH, który zleca ich ocenę według kategorii określonych w § 14, ustalając 

przyjętą metodologię. 

4. Ocena ryzyka przeprowadzana jest z wykorzystaniem mapy ryzyka 

uwzględniającej poziom ryzyka akceptowanego w SGH. 

5. W wyniku analizy ryzyka powstaje hierarchizacja ryzyka według zasad 

określonych w stosowanym modelu ryzyka. 

6. Na podstawie analiz ryzyka tworzone są listy (rejestry) ryzyka przekazywane 

odpowiednim właścicielom ryzyka oraz ich przełożonym. Za analizę oraz 

dystrybucję tych informacji odpowiada Zespół ds. zarządzania ryzykiem w SGH. 

7. Po otrzymaniu rejestrów ryzyka właściciele ryzyka w terminie miesiąca podejmują 

niezbędne zmiany w kontroli zarządczej umożliwiające jej lepsze funkcjonowanie 

oraz informują o tym Zespół ds. zarządzania ryzykiem w SGH.  

8. Monitoring zastosowanych zmian prowadzony jest przez bezpośrednich 

przełożonych – odpowiednich właścicieli ryzyka oraz Zespół ds. zarządzania 

ryzykiem w SGH. 

 

B. Elementy polityki zarz ądzania ryzykiem i wła ściciele ryzyka 

 

§ 7 

1. Polityka zarządzania ryzykiem w SGH obejmuje poniższe elementy: 

1) założenia; 

2) odpowiedzialność; 

3) najlepszą praktykę; 

4) procesy; 

5) szkolenia. 

Założenia 

§ 8 

SGH musi identyfikować ryzyko, na które jest narażona,  i dokonywać jego pomiaru 

oraz podejmować działania w celu maksymalizacji jakości świadczonych usług  

i utrzymania swojego wizerunku. 
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Odpowiedzialno ść 

§ 9 

1. Rektor odpowiada za: 

1) zatwierdzanie celów zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym  

i operacyjnym; 

2) zatwierdzenie polityki zarządzania ryzykiem oraz jej zmiany; 

3) zatwierdzenie zakresu zadań i obowiązków oraz programu działań Zespołu  

ds. zarządzania ryzykiem w SGH; 

4) nadzorowanie działań związanych z okresowymi i rocznymi raportami 

dotyczącymi zarządzania ryzykiem. 

2. Zespół ds. zarządzania ryzykiem w SGH odpowiada za: 

1) przygotowanie zakresu zadań i obowiązków dotyczących wykonywanych 

czynności; 

2) ocenę i koordynację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w SGH,  

w tym analizę ryzyka, dystrybucję rejestrów ryzyk oraz monitoring zarządzania 

ryzykiem na SGH; 

3) ułatwienie podejmowania inicjatyw z zakresu zarządzania ryzykiem oraz ich 

przegląd na poziomie strategicznym i operacyjnym; 

4) tworzenie glosariusza zarządzania ryzykiem oraz określenie kategorii ryzyka; 

5) składanie Rektorowi raportów dotyczących działań z zakresu zarządzania 

ryzykiem oraz osiąganych wyników; 

6) coroczny przegląd polityki zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia jego 

aktualności i stosowności do potrzeb organizacji; 

7) zapewnienie, by wyznaczone osoby przeszły wymagane szkolenie, 

otrzymały wsparcie i porady dotyczące zarządzania ryzykiem. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych i zespołów (właściciele ryzyka na niższym 

szczeblu decyzyjnym) odpowiadają za: 

1) funkcjonowanie zarządzania ryzykiem zgodnie z kompetencjami 

(identyfikację, analizę, działania minimalizujące ryzyko i składanie raportów 

dotyczących przypisanego ryzyka); 

2) określenie niezbędnych środków związanych z działaniami minimalizującymi 

ryzyka; 

3) zapewnienie zgodności działań z polityką zarządzania ryzykiem; 
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4) współpracę i utrzymywanie kontaktów z Zespołem ds. zarządzania 

ryzykiem w SGH; 

5) zapewnienie, by pracownicy byli świadomi wagi zarządzania ryzykiem oraz 

właściwie wykonywali zadania z zakresu zarządzania ryzykiem; 

6) identyfikację potrzeb szkoleniowych dotyczących zarządzania ryzykiem. 

4. Do kierowników projektów stosuje się odpowiednio ust. 3. 

5. Pracownicy są odpowiedzialni za identyfikację ryzyka dotyczących realizowanych 

przez nich celów.  

6. Osoby uczestniczące w identyfikacji ryzyka mają odnośne obowiązki określone  

w zakresie uprawnień i obowiązków. 

7. Za zapewnienie niezbędnych środków na funkcjonowanie zarządzania ryzykiem  

w SGH odpowiada kanclerz. 

 

Najlepsza praktyka  

§ 10 

Analiza ryzyka na poziomie strategicznym lub operacyjnym obejmuje następujące 

osiem etapów zarządzania ryzykiem: 

1) identyfikację ryzyka, które może oddziaływać na cele związane ze świadczonymi 

usługami lub prowadzoną działalnością, za pomocą kategorii ryzyka określonych 

w SGH; 

2) analizę i uszeregowanie ryzyka według oddziaływania i prawdopodobieństwa 

wystąpienia ryzyka; 

3) identyfikację i ocenę istniejących środków wykorzystywanych do utrzymania 

ryzyka pod kontrolą; 

4) analizę i ocenę pozostałego ryzyka według oddziaływania  

i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka; 

5) hierarchizację ryzyka; 

6) określenie działań wymaganych do postępowania z ryzykiem, tolerancji ryzyka, 

likwidacji lub przeniesienia ryzyka; w tym celu należy uwzględnić spodziewane 

efekty w porównaniu do poniesionych kosztów; 

7) określenie osób z kierownictwa odpowiedzialnych za podjęcie działań  

w związku ze zidentyfikowanym ryzykiem oraz ustalenie daty, do której należy 

podjąć działania; 

8) monitorowanie i składanie raportów dotyczących postępów w tej dziedzinie. 
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Procesy 

§ 11 

 1. Administracja procesami zarządzania ryzykiem wymaga prowadzenia ewidencji 

oraz wprowadzenia odpowiednich procedur, dokumentowania podejmowanych 

decyzji i zachowania wyraźnych ścieżek kontrolnych, co umożliwi zapewnienie 

właściwej staranności, przejrzystości i rozliczalności. 

 2. SGH wdraża proces rejestrowania i archiwizacji informacji dotyczących 

zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach działania. Proces ten podlega 

weryfikacji, która zapewni jego efektywność (rozważenie możliwości wdrożenia 

informatycznego systemu zarządzania ryzykiem). 

§ 12 

Sukces polityki zarządzania ryzykiem zależy od pozytywnej reakcji osób 

odpowiedzialnych za jej codzienne wdrażanie. 

 

C. Wybrane rozwi ązania stosowane w obszarze zarz ądzania ryzykiem 

 

Rejestr ryzyka zwi ązanych z projektem 

§ 13  

1. Dla każdego realizowanego projektu powyżej 200 000 euro zaleca się prowadzenie 

rejestru ryzyka projektu. 

2. Rejestr ryzyka powinien dokumentować zidentyfikowane ryzyko, które może 

faktycznie wystąpić, zawierać szczegółowe dane dotyczące ryzyka oraz 

informacje o punktach kontrolnych związanych z każdym projektem. 

3. Za zarządzanie ryzykiem dotyczącym danego projektu odpowiedzialna jest osoba 

realizująca dany projekt (kierownik projektu). 

 

Zasady zwi ązane z analiz ą ryzyka 

§ 14 

1. Przyjmuje się następujące zasady związane z analizą ryzyka: punktację od 1 do 5 

umożliwiającą przeprowadzenie właściwej oceny i zidentyfikowanie wysokiego 

ryzyka (prawdopodobieństwa), które może mieć istotny negatywny wpływ na SGH 

i uniemożliwić jej osiągnięcie wyznaczonych celów. 
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2. Tabela punktowa prawdopodobieństwa: 
 

Opis  Bardzo małe  Małe Średnie  Prawdo - 

podobne 

Prawie pewne  

Prawdo podobie ństwo  0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

 

3. Tabela punktowa oddziaływania: 

Skala Opis  Kategorie  

 
 

 
 

Finansowe  Organizacyjne  Ochrona 
zdrowia  

i  
bezpiecze ń-
stwo osób  

Reputacja  Legislacyjne  

5 Katastro- 
falne 

Strata 
finansowa 
> 500.001 

PLN 

Brak 
realizacji 

kluczowych 
celów 

Utrata życia Doniesienia 
prasowe w 
całym kraju 

Nie stosowanie 
przepisów 

wewnętrznych lub 
zewnętrznych 

4 Poważne Strata 
finansowa 

100.001 PLN 
< 500.000 

PLN 

Brak realizacji 
kluczowego celu 

Poważne 
obrażenia 

Pewne informacje 
w mediach 

ogólnokrajowych 

Naruszanie prawa 
wewnętrznego i 
zewnętrznego w 

zakresie działania 

3 Średnie Strata 
finansowa 

10.001 PLN 
< 100.000 

PLN 

Zakłócenia w 
działalności 

Pewne 
obrażenia 

Pewne 
informacje w 

mediach 
lokalnych lub 
regionalnych 

Błędy w stosowaniu 
przepisów prawa 

2 Małe Strata 
finansowa 
101 PLN < 
10.000 PLN 

Niewielkie 
zakłócenia w 
działalności 

Niewielkie 
obrażenia 

Ograniczone 
informacje w 

mediach 
lokalnych lub 
regionalnych 

Nieliczne 
interpretacyjne 

błędy w stosowaniu 
prawa 

wewnętrznego i 
zewnętrznego 

1 Bardzo 
małe 

Mała 
strata 

finansowa 
< 100 PLN 

Krótkotrwałe 
zakłócenia w 
działalności 

Niewielkie 
obrażenia 

Sporadyczne 
informacje w 

mediach 
lokalnych lub 
regionalnych 

Nieliczne 
interpretacyjne 

błędy w stosowaniu 
prawa 

wewnętrznego 

 

4. Szczegółowy zakres pojęć zostanie określony w glosariuszu, opracowanym przez 

Zespół ds. zarządzania ryzykiem w SGH. 

§ 15 

Apetyt na ryzyko w systemie zarządzania ryzykiem określa Zespół ds. zarządzania 

ryzykiem w SGH. 


