
Zarządzenie Nr 21/2018
Dyrektora Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy

„Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w  sprawie  zasad  zarządzania  ryzykiem  w  Gminno  –  Miejskim  Centrum  Pomocy  „Wiara
– Nadzieja – Miłość” w Odolanowie

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2017, poz. 2077) w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr

15, poz. 84) wprowadzam zasady zarządzania ryzykiem w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy

„Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

§ 1

Wprowadzam  zasady  zarządzania  ryzykiem  w  Gminno  –  Miejskim  Centrum  Pomocy  „Wiara

– Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

§ 2

Kontrola  zarządcza  to  ogół  działań  podejmowanych,  aby  zapewnić  realizację  celów  i  zadań

w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, rzetelny i terminowy.

§ 3

W Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie określa się

następujące działy kontroli zarządczej:

1) realizacja kontroli w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy, w którego skład wchodzą:

a) Środowiskowy Dom Samopomocy;

b) Odolanowski Dom Pomocy Społecznej;

c) Dzienny Dom Senior+;

d) Pozostała działalność Centrum, w którego skład wchodzą:

- mieszkanie chronione,

- wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,

- usługi mediacji.

2) Całość prowadzonych działów uzupełnia Dział Obsługi Centrum, w tym:

a) Dział Administracji i Obsługi;

b) Dział Finansowo – Księgowy.



§ 4

1. Kontrolę zarządczą w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”

w Odolanowie sprawują:

1)  Dyrektor,  jako kierownik jednostki  – w zakresie skuteczności  osiągania wyznaczonych

celów,

2) Specjalista ds. kadrowych i administracji – w zakresie swoich kompetencji, szczególnie

w zakresie kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,

3) Główna Księgowa – między innymi w zakresie kontroli zgodności operacji gospodarczych

i  finansowych  z  uchwalonym  budżetem,  zgodnie  z  art.  154  ust.  1  ustawy

o finansach publicznych,

4) pracownicy – prowadzą kontrolę funkcjonalną w sposób ciągły i bezpośredni w zakresie

powierzonych im zadań i obowiązków.

§ 5

1. W  Gminno  –  Miejskim  Centrum  Pomocy  „Wiara  –  Nadzieja  –  Miłość”  w  Odolanowie,

funkcjonuje  system  zarządzania  ryzykiem,  jako  element  systemu  kontroli  zarządczej,

wprowadzonej  na  podstawie  art.  68  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach

publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077)

2. Celem systemu zarządzania  w Gminno  –  Miejskim Centrum Pomocy „Wiara  –  Nadzieja

– Miłość” jest:

1) usprawnienie procesu planowania,

2) zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów,

3) zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej,

4)  zapewnienie Dyrektorowi Centrum wczesnej  informacji  o  możliwych zagrożeniach dla

realizacji wyznaczonych celów i zadań,

5) utrzymywanie poziomu ryzyka w Centrum na poziomie akceptowalnym, tj. na poziomie

niskim.

3. Zarządzanie ryzykiem odbywa się według zasad:

1) powiązania z procesem zarządzania,

2) integracji z celami i zadaniami Centrum, 

3) przypisania odpowiedzialności,

4) wdrożenia działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.



§ 6

1. Elementami systemu zarządzania ryzykiem są:

1) identyfikacja i analiza ryzyka,

2) identyfikacja mechanizmów kontroli,

3) monitorowanie i wprowadzanie zmian.

2. Odpowiedzialnym za system zarządzania ryzykiem jest Dyrektor Centrum, który deleguje

odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem na Zespół ds. Kontroli Zarządczej.

§ 7

1. Identyfikacja i  ocena ryzyka oraz określenie mechanizmów kontrolnych dokonywane jest

przez  Zespół  ds.  Kontroli  Zarządczej  raz  w  roku,  podczas  przygotowania  propozycji

do rocznego Planu Działalności Centrum (zgodnie z załącznikiem nr 1 do organizacji i zasad

funkcjonowania  kontroli  zarządczej  w  Gminno  –  Miejskim  Centrum  Pomocy  „Wiara

– Nadzieja – Miłość” w Odolanowie).

2. W przypadku istotnych  zmian  warunków funkcjonowania  Zespół  ds.  Kontroli  Zarządczej

dokonuje w ciągu roku aktualizacji zidentyfikowanych ryzyk.

§ 8

1. Identyfikacja  ryzyka  polega  na  określeniu  ryzyka  zagrażającego  poszczególnym  celom

i  zadaniom  proponowanym  do  zamieszczenia  w  rocznym  planie  działalności  Gminno

– Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

2. Podczas  identyfikacji  należy  przeanalizować  zagrożenia  związane  z  osiąganiem  celów

i  realizowaniem zadań  proponowanych do zamieszczenia  w rocznym planie  działalności

Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie wraz

z ich przyczynami oraz możliwymi scenariuszami rozwoju zdarzeń.

3. Ustala się następujące kategorie ryzyka:

1) ryzyko finansowe,

2) ryzyko dotyczące zasobów ludzkich,

3) ryzyko działalności,

4) ryzyko zewnętrzne.

4. Przykłady  ryzyka  występujące  w  ramach  poszczególnych  kategorii  przedstawia  tabela

stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Lista  mechanizmów  kontrolnych  (sposoby  ograniczenia  ryzyka)  stanowi  załącznik  nr  1  do

niniejszego zarządzenia.



§ 10

1. W Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie został

wprowadzony  rejestr  ryzyk  na  podstawie  zarządzenia  w  sprawie  organizacji  i  zasad

funkcjonowania kontroli  zarządczej  z  dnia 31 grudnia 2014 r.  stanowiący załącznik nr  3.

Za utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem i aktualizację rejestru ryzyk odpowiedzialny

jest Zespół ds. Kontroli Zarządczej.

2. Zidentyfikowane ryzyka wraz z ich poziomem i mechanizmami kontrolnymi, przekazywane

są Dyrektorowi Centrum.

§ 11

1. Zidentyfikowane ryzyko oraz sposoby jego ograniczenia do poziomu akceptowalnego na

bieżąco monitorowane są przez:

- Zespół ds. Kontroli Zarządczej;

- Dyrektora Centrum.

2. System  zarządzania  ryzykiem  stanowi  podstawę  podejmowania  decyzji  o  charakterze

zarządczym.

§ 12

Traci  moc  Zarządzenie  nr  7/2011  Dyrektora  Gminno  –  Miejskiego  Centrum  Pomocy  „Wiara

– Nadzieja – Miłość” w Odolanowie z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury

zarządzania  ryzykiem  w  Gminno  –  Miejskim  Centrum  Pomocy  „Wiara  –  Nadzieja  –  Miłość”

w Odolanowie.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

           Dyrektor
Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy
„Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie

            /-/ Wojciech Słodkiewicz


