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Plan wykładu
Co to jest ryzyko?
Jakie są jego rodzaje?
Gdzie je można znaleźć?
Jak nim zarządzać?
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Co to jest ryzyko?
Ryzyko - jest to możliwość
zaistnienia zdarzenia, które będzie
miało wpływ na realizację
założonych celów.
Czynnik ryzyka - to zdarzenie,
działanie lub zaniechanie działań,
które może spowodować
wystąpienie ryzyka.

Rodzaje ryzyka
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Gdzie można znaleźć ryzyko?
W całej organizacji.
We wszystkich procesach
zachodzących w organizacji.
W projektach realizowanych przez
organizację.
Na poziomie strategicznym i na
poziomie organizacyjnym.

Techniki zbierania informacji o ryzyku
(identyfikacja ryzyka):
•
•
•
•

burza mózgów,
kwestionariusze (listy kontrolne),
diagram Ishikawy,
analiza SWOT.
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Identyfikacja ryzyka diagram
Ishikawy

Jak zarządzać ryzykiem?
Należy przeanalizować:
Co może pójść nie tak?
Jakie jest tego prawdopodobieństwo?
Co się stanie, jeśli coś pójdzie nie tak?
Co należy zrobić, by usunąć zagrożenie?
Co można zrobić, by zmniejszyć
prawdopodobieństwo ponownego
wystąpienia zagrożenia?
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Analiza ryzyka
Ocena ryzyka polega na
oszacowaniu prawdopodobieństwa
wystąpienia oraz jego wpływu na
realizację celu.
Poziom ryzyka należy sklasyfikować,
podać skalę (np.: niski, średni,
wysoki, kluczowy).
Należy określić apetyt na ryzyko
(poziom ryzyka jaki organizacja jest
w stanie zaakceptować).

Mapa ryzyka
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Metody zarządzania ryzykiem
Unikanie ryzyka – tj. zaniechanie działania
obarczonego danym ryzykiem
Łagodzenie ryzyka – polega na redukcji ryzyka,
kontrolowaniu procesu w celu ograniczenia
potencjalnych szkód
Dzielenie ryzyka – czyli zaproszenie innych do
realizacji poszczególnych zadań (projektów) lub/i
ubezpieczenie się od odpowiedzialności
Absorbowanie ryzyka – takie wzmocnienie
własnej pozycji aby przewidywane zagrożenie
nie zagroziło realizacji celów.

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność za zarządzanie
ryzykiem powinna być wyraźnie
określona na każdym szczeblu
(zarządu, kierowniczym, operacyjnym).
Odpowiedzialność ta powinna być
określona w zakresach
odpowiedzialności i w opisach
stanowisk pracy w danej jednostce.
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Dziękuję za uwagę

Warsztaty
Transport

Wypadki

•Awaria środka transportu
•Nietrzeźwy kierowca
•Niesprawny autokar

•Uczestnicy wycieczki ulegną
wypadkowi (zbiorowy, pojedyńczy)

Finanse
•Część uczestników nie może sobie
pozwolić na opłacenie kosztów
wycieczki
•Część uczestników nie może sobie
pozwolić na opłacenie kosztów
zwiedzania etc.

Program Wycieczki

Wycieczki szkolnej
POTENCJALNE RYZYKA

Wyżywienie
•Cześć uczestników nie je
produktów mięsnych, mlecznych
•Cześć uczestników jest uczulona
na określone potrawy

•Uczestnicy będą mieli zbyt dużo
czasu wolnego,
•Program nie jest dostosowany do
np. wieku grupy zwiedzającej

Organizacja

Zdrowie
Zakwaterowanie
•Uczestnicy nie są zadowoleni z
warunków zakwaterowania
•Miejsce zakwaterowania uległo
zniszczeniu (pożar, wybuch gazu)

•Zatrucia, bóle i drobne infekcje,
•Choroba uczestnika wycieczki
wymagająca wizyty w szpitalu,
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