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Streszczenie

Artyku  dotyczy roli i sposobu zarz dzania ryzykiem w jednostkach sektora 

publicznego. Ukazano proces zarz dzania ryzykiem oraz rol  kontroli zarz dczej 

w odpowiednio szybkim podejmowaniu decyzji, a tak e poszczególne etapy post po-

wania przy identyfikacji ryzyka metod  punktowej oceny ryzyka. Polska zgodnie  

z umow  pa stw UE opracowa a i wdro y a system zarz dzania ryzykiem w sektorze 

publicznym, co wiadczy o roli, jak  odgrywa to zarz dzanie w korzystnej realizacji 

za o onych celów. Informacje o sposobie zarz dzania ryzykiem w ka dym pa stwie UE 

s  udost pniane ze wzgl du na ch  ukazania stabilno ci i odpowiedniego nadzoro-

wania ryzyka w celu wywi zywania si  z postawionych zada .

S owa kluczowe: zarz dzanie ryzykiem, finanse publiczne, kontrola zarz dcza, punk-
towa ocena ryzyka 

Wprowadzenie

Zarz dzanie ryzykiem dotyczy organizacji zarówno publicznych, jak i pry-
watnych. Ostatnie niepowodzenia w firmach z sektora publicznego i prywatne-
go na ca ym wiecie spowodowa y wi ksze zainteresowanie tematyk  skutecz-
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no ci identyfikacji, a przede wszystkim zarz dzania ryzykiem. W wielu firmach 
wyst puj  regularne procesy zwi zane z zarz dzaniem ryzykiem, w tym okre-
sowe (np. miesi czne) sprawozdania na potrzeby organów regulacyjnych. Jed-
nak okazuje si , e takie okresowe raporty nie s  ju  wystarczaj ce, by organy 
zarz dzaj ce mog y skutecznie przeciwdzia a  ryzyku. Szczególne znaczenie 
ma to w sektorze finansów publicznych, gdzie mamy do czynienia z wysokim 
stopniem ustawodawstwa i hierarchii. Metoda ta jest ju  niewystarczaj ca w do-
bie tak szybko zmieniaj cej si  sytuacji gospodarczej, co jest spowodowane 
m.in. procesami globalizacyjnymi1. Ten sposób zarz dzania mo e wyst powa
jedynie w jednostkach, które nie podejmuj  wielu dzia a  lub dzia ania te nie 
tworz  nieakceptowanego ryzyka, które w znacznym stopniu mo e wp yn  na 
pogorszenie sytuacji. Dlatego ryzyko powinno by  wpisane w zadania realizo-
wane przez jednostk  sektora finansów publicznych. Nale y okre li  mo liwo-
ci, jakie jednostka finansów publicznych posiada w ramach zarz dzania ryzy-

kiem w trakcie swojej dzia alno ci. Potrafi c wykorzysta  instrumenty zarz -
dzania ryzykiem, którymi dysponuje, wp ynie na efektywne uzyskiwanie swo-
ich celów, np. wy szych i bezpieczniejszych wyników finansowych. Rz d Pol-
ski uznaje za warto  dodan  pozytywne efekty (szanse), jakie mo e przynie
zarz dzanie ryzykiem obywatelom oraz polskiej administracji. Nale y podj
starania, aby wszyscy pracownicy w jednostce administracji pa stwowej w pe -
ni rozumieli koncepcj  zarz dzania ryzykiem, która stanowi nie walk  z ryzy-
kiem lub wykorzystanie go do osi gni cia lepszych wyników, ale zarz dzanie 
nim zgodnie z polityk  realizowan  przez kierownictwo. Konieczne jest wi c
zapoznanie z w a ciw  metodologi  zarz dzania ryzykiem kierowników jedno-
stek administracji publicznej. Celem artyku u jest analiza procesu zarz dzania
ryzykiem i szczególnej roli, jak  spe nia kontrola zarz dcza w odpowiednio 
szybkim podejmowaniu decyzji w jednostkach sektora publicznego. Dla reali-
zacji celu przeanalizowano poszczególne etapy post powania przy identyfikacji 
ryzyka i zarz dzaniu nim oraz przedstawiono metod  punktowej oceny ryzyka.  

                                                          
1  W. Zió kowska, Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wyd. WSB, Pozna  2000,  

s. 24. 
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1. Kontrola zarz dcza jako element procesu zarz dzania ryzykiem 

Zarz dzanie ryzykiem to jeden z podstawowych elementów (procesów) 
zarz dzania jednostk . Ma przede wszystkim na celu zwi kszenie prawdopodo-
bie stwa osi gni cia celów jednostki. Aby skutecznie zarz dza  ryzykiem, na-
le y najpierw sformu owa  i przyj  do realizacji cele, które powinna osi ga
jednostka w danym okresie, oraz powi zane z nimi cele szczegó owe poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych. Okre lenie celów pozwala na identyfikacj
ryzyka, które mo e zagrozi  osi gni ciu celu. W procesie zarz dzania ryzykiem 
wa ne jest wdro enie dzia a  zmniejszaj cych ryzyko do akceptowalnego po-
ziomu. Zarz dzanie ryzykiem przez kierownictwo jednostki jest procesem ci -
g ym. Dla podkre lenia istotno ci procesu zarz dzania ryzykiem wprowadzono 
trzy standardy kontroli finansowej, które zosta y og oszone komunikatem przez 
ministra finansów w styczniu 2003 r.2:

– kierownik jednostki prowadzi bie c  ocen  (monitoring) realizacji 
zada  za pomoc  mierzalnych wska ników lub precyzyjnie zdefinio-
wanych kryteriów, 

– kierownik jednostki systematycznie dokonuje identyfikacji zewn trz-
nego i wewn trznego ryzyka zwi zanego z osi ganiem celów jednostki, 
dotycz cego zarówno dzia ania ca ej jednostki, jak i prowadzonych 
przez ni  konkretnych programów, projektów czy zada ; w przypadku 
zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka, identyfikacja ry-
zyka powinna by  ponawiana, 

– kierownik jednostki zapewnia systematyczne poddawanie zidentyfi-
kowanego ryzyka analizie maj cej na celu okre lenie mo liwych skut-
ków i prawdopodobie stwa wyst pienia danego ryzyka; okre la akcep-
towany poziom ryzyka, a tak e dzia ania, które nale y podj  w celu 
zmniejszenia danego ryzyka do poziomu akceptowanego.

Jednym z elementów efektywnego zarz dzania jednostk  administracji  
publicznej jest m.in. skuteczne zarz dzanie ryzykiem. 1 stycznia 2010 r. wesz a
w ycie ustawa o finansach publicznych z wyj tkiem regulacji dotycz cych 
obowi zku planowania i wykonywania bud etów w uk adzie zadaniowym, któ-

                                                          
2 M. Szemrej, Zarz dzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych, „Biuletyn 

Finanse Publiczne” nr 10, Warszawa 2007.  
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re wesz y w ycie 1 stycznia 2012 r.3. Jedn  z istotnych zmian w stosunku do 
poprzednio obowi zuj cej ustawy z 30 czerwca 2005 r. jest wprowadzenie re-
gulacji dotycz cych kontroli zarz dczej oraz jej koordynacji w jednostkach 
sektora finansów publicznych, a tym samym w jednostkach samorz du teryto-
rialnego. W wietle ustawy o finansach publicznych (art. 68) kontrol  zarz dcz
stanowi ogó  dzia a  podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zada
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszcz dny i terminowy. Natomiast 
celem tej kontroli jest zapewnienie:  

– zgodno ci dzia alno ci z przepisami prawa oraz procedurami wewn trz-
nymi, 

– skuteczno ci i efektywno ci dzia ania,
– wiarygodno ci sprawozda  oraz ochrony zasobów,  
– przestrzegania i promowania zasad etycznego post powania,  
– efektywno ci i skuteczno ci przep ywu informacji, 
– wiadomego zarz dzania ryzykiem.  
Przygotowane przez ministra finansów i aktualnie poddane konsultacjom 

standardy kontroli zarz dczej podejmuj  prób  porz dkowania systemu tej kon-
troli4. Przede wszystkim wskazuje si  potrzeb  zorganizowania jej na dwóch 
poziomach. Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarz dczej jest 
jednostka sektora finansów publicznych (I poziom kontroli zarz dczej). Za 
funkcjonowanie kontroli zarz dczej na tym poziomie jest odpowiedzialny kie-
rownik jednostki. W ramach administracji rz dowej i samorz dowej powinna 
funkcjonowa  kontrola zarz dcza odpowiednio na poziomie dzia u administra-
cji rz dowej jako ca o ci (II poziom kontroli zarz dczej). Za funkcjonowanie 
kontroli zarz dczej na tym poziomie odpowiada wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, starosta albo marsza ek województwa. Opracowany projekt standardów 
kontroli zarz dczej obejmuje pi  obszarów:  

– rodowisko wewn trzne, które jest fundamentem dla pozosta ych 
elementów kontroli, gdy  dotyczy systemu zarz dzania jednostk ,
a obejmuje kompetencje zawodowe (poziom wiedzy, umiej tno ci

                                                          
3  Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (DzU z 2009 r., nr 157,  

poz. 1240). 
4  Podr cznik wdro enia systemu zarz dzania ryzykiem w administracji publicznej w Pol-

sce, Zarz dzanie ryzykiem w sektorze publicznym, przez Bentley Jennison dla Ministerstwa Fi-
nansów, Warszawa 2007, www.mf.gov.pl (22.05.2013). 
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i do wiadczenie) kierownictwa i pracowników, zakres zada , uprawnie
i odpowiedzialno ci poszczególnych komórek organizacyjnych, 

– zarz dzanie ryzykiem, które ma na celu zwi kszenie prawdopodobie -
stwa osi gni cia celów jednostki poprzez okre lanie celów i monitoro-
wanie realizacji zada , a tak e identyfikacj  i analiz  ryzyka oraz 
dzia ania zaradcze, 

– mechanizmy kontroli stanowi ce odpowied  na konkretne ryzyko, które 
jednostka zamierza ograniczy  poprzez: dokumentowanie, rejestro-
wanie i zatwierdzanie (autoryzacj ) operacji gospodarczych, podzia
kluczowych obowi zków, weryfikowanie, nadzór w ramach hierarchii 
s u bowej, rejestrowanie odst pstw od procedur, utrzymanie ci g o ci 
dzia alno ci, kontrolowany dost p osób do zasobów (ochrona zasobów) 
finansowych, materialnych i informacyjnych, a tak e poprzez mecha-
nizmy kontroli systemów informatycznych, takie jak kontrola dost pu 
do zasobów informatycznych i oprogramowania systemowego, 

– informacja i komunikacja, które dotycz  zapewnienia pracownikom jed-
nostki dost pu do informacji niezb dnych do wykonywania przez nich 
obowi zków, a tak e efektywnego systemu komunikacji wewn trznej 
i zewn trznej, 

– monitorowanie i ocena systemu kontroli poprzez bie c  ocen  skutecz-
no ci systemu kontroli i jego poszczególnych elementów, bie ce roz-
wi zywanie pojawiaj cych si  problemów przez wszystkich pracowni-
ków zgodnie z ich kompetencjami, w tym równie  poprzez samoocen
i audyt wewn trzny. 

2. Zarz dzanie ryzykiem w sektorze publicznym 

Zarz dzanie ryzykiem to wdro ony system procedur i zasad, który s u y
do identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania ryzyka. Pozwala dzi ki temu 
nie tylko ogranicza  ryzyko, ale tak e wykorzysta  pojawiaj ce si  szanse. Po-
prawny system nie tylko jest zorientowany na osi ganie lepszych wyników 
w przysz o ci, ale na bie co wspomaga podejmowanie decyzji. Powinien sk a-
da  si  z zaplanowanej, logicznej, kompleksowej i udokumentowanej strategii, 
która przewiduje istnienie instrukcji dzia ania, planów i procedur, które b d
funkcjonowa  w codziennej pracy danego urz du czy w danych jego komór-
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kach organizacyjnych w celu zarz dzania ryzykiem. Ryzyko mo na w jednost-
kach samorz du terytorialnego rozpatrywa  m.in. w obszarach: finansów  
(np. mniejsza ni  planowano wielko  dochodów z podatku od nieruchomo ci), 
kadr (np. b dy w pracy pracowników przy wydawaniu ró nych decyzji), in-
formatyki (np. wadliwie dzia aj ce oprogramowanie) oraz innych dziedzinach 
wp ywaj cych na ryzyko nieosi gania za o onych celów i efektów dzia alno ci.

St d zarz dzanie ryzykiem w jednostkach samorz du terytorialnego po-
winno by  poddane ci le okre lonemu procesowi, na który sk adaj  si  nast -
puj ce etapy:  

a) wyznaczenia celów i zrozumienia kontekstu danej dziedziny, 
b) identyfikacji ryzyka, 
c) analizy ryzyka:  

– prawdopodobie stwo wyst pienia ryzyka, 
– konsekwencje okre lonych zdarze ,

d) szacowania ryzyka i jego hierarchizacji (wysokie, niskie ryzyko), 
e) oceny ryzyka (czy ryzyko jest akceptowane, czy nieakceptowane), 
f) metod post powania z ryzykiem:  

– akceptacja ryzyka (wynikaj ca z faktu, e koszty przeciwdzia ania 
przewy szaj  potencjalne straty wyst pienia danego zjawiska),  

– wycofanie si  z danych dzia a ,
– przeciwdzia anie ryzyku (tworzenie i wdro enie planów dzia ania), 
– przenoszenie ryzyka (np. zawieranie polis ubezpieczeniowych, wy-

korzystywanie gwarancji dobrego wykonania kontraktu). 
Rz dy i s u by publiczne w pa stwach UE cz sto udost pniaj  informacje 

o sposobie i zakresie inwestycji w zarz dzanie ryzykiem, poniewa  zaintereso-
wane podmioty chc  by  pewne, e ryzyko jest odpowiednio nadzorowane, 
a zasoby odpowiednio chronione. Polska, chc c by  postrzegana jako pa stwo,
w którym warto inwestowa , powinna wdro y  system zarz dzania ryzykiem, 
który b dzie spe nia  odpowiednie standardy zarz dzania okre lone przez KE. 
W systemie administracyjnym odpowiedzialno  za zarz dzanie ryzykiem po-
wierzono kierownictwu wy szego szczebla, chc c zapewni :

realizacj  celów, 
ochron  aktywów, 
wydajne, ekonomiczne i efektywne wykorzystanie zasobów. 

Szczególn  rol  w tym procesie odgrywa system zarz dzania ryzykiem. Defini-
cja zarz dzania ryzykiem w sektorze publicznym to logiczna i systematyczna 
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metoda tworzenia kontekstu, identyfikacji, analizy, oceny, dzia ania, nadzoru 
oraz informowania o ryzyku w sposób, który umo liwi organizacji minimaliza-
cj  strat i maksymalizacj  mo liwo ci5. Tym samym proces zarz dzania ryzy-
kiem obejmuje: 

mo liwie jak najszybsz  identyfikacj  ryzyka zwi zanego z dzia aniem 
operacyjnym,  
ocen  stopnia wp ywu ryzyka na wyniki lub cele organizacji, 
zastosowanie odpowiednich rodków kontroli ryzyka, 
struktury zarz dzania ryzykiem, w tym: plany adu organizacyjnego, 
polityk  i procedur  dotycz c  zarz dzania ryzykiem, dane o wszyst-
kich zespo ach i osobach ponosz cych odpowiedzialno  za ryzyko, 
dokumentacj  dotycz c  ryzyka. 

Zarz dzanie ryzykiem jest jednym z podstawowych procesów (elementów 
zarz dzania jednostk ) i ma przede wszystkim na celu zwi kszenie prawdopo-
dobie stwa osi gni cia celów jednostki. Aby skutecznie zarz dza  ryzykiem, 
nale y okre li  cele poszczególnych jednostek, co pozwoli na identyfikacj
ryzyka, które mo e utrudnia  ich realizacj . Zarz dzanie ryzykiem jest proce-
sem ci g ym. Zgodnie ze standardem kontroli finansowej kierownik jednostki 
b dzie systematycznie dokonywa  identyfikacji zarówno zewn trznej i we-
wn trznej ryzyka zwi zanego z osi gni ciem celów jednostki, dotycz cych 
ca ej jednostki, jak równie  konkretnych programów, projektów czy zada
z osobna. W momencie, gdy zachodzi zmiana warunków, w których funkcjonu-
je jednostka, identyfikacja ryzyka powinna zosta  ponowiona. Ka da identyfi-
kacja ryzyka powinna zosta  przeanalizowana pod k tem mo liwych skutków 
i prawdopodobie stwa ich wyst pienia. Kierownik b dzie prowadzi  bie c
ocen  realizowanych zada  przy pomocy ilo ciowych i jako ciowych wska ni-
ków lub za pomoc  innych ustalonych kryteriów. W ka dym sektorze finansów 
publicznych powinna zosta  opracowana i wdro ona metoda identyfikacji i ana-
lizy ryzyka. Wdro ony program post powania musi umo liwia  identyfikacj
i zrozumienie wszystkich rodzajów ryzyk, na które jednostka jest nara ona na 
bie co, wiadcz c us ugi i realizuj c cele. 

                                                          
5  Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Zarz dzanie ryzykiem – informa-

cje ogólne, 2011, www.mf.gov.pl (20.05.2013). 
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3. Punktowa ocena ryzyka 

Jedn  z metod wewn trznych mechanizmów kontrolnych, która pozwala 
na wykrycie ryzyka, jest punktowa ocena ryzyka. Obejmuje on definicj  ryzyka 
dla ro nych poziomów oddzia ywania i prawdopodobie stwa wyst pienia. Me-
toda ta hierarchizuje ryzyko (zwi ksza przejrzysto ) oraz pozwala na ocen
zidentyfikowanego ryzyka ze wzgl du na wp yw w osi ganiu za o onych celów.  

Tabela 1. Prawdopodobie stwo wyst pienia ryzyka 

Opis Rzadkie 
Ma o

prawdopodobne 
rednie 

Bardzo
prawdopodobne 

Prawie 
pewne

Prawdo-
podobie stwo 0–10% 11–30% 31–49% 50–69% 70–100% 

ród o: opracowanie w asne. 

Tabela 2. Punktowa tabela oddzia ywania ryzyka 

Kryteria 

Punktacja Opis 
finansowe organizacyjne 

ochrona zdro-
wia i bezpie-

cze stwo
reputacja

5 katastrofalne 

strata
finansowa 

wi ksza ni
500 000 z

brak realizacji 
kluczowych

celów
utrata ycia

doniesienia
prasowe w ca ym 

kraju 

4 znaczne 

strata
finansowa 

mi dzy
100 000 z ,
a 500 000 z

brak realizacji 
kluczowego

celu

powa ne
obra enia

pewne
informacje 
w mediach 

ogólnokrajowych 

3 rednie 

strata
finansowa 

mi dzy 
10 000 z

a 100 000 z

zak ócenia
w dzia alno ci

pewne
obra enia

pewne
informacje 
w mediach 
lokalnych  

lub regionalnych 

2 ma e

strata
finansowa 

mi dzy
100 z

a 1000 z

niewielkie
zak ócenia

w dzia alno ci

niewielkie
obra enia

ograniczone 
informacje 
w mediach 
lokalnych  

lub regionalnych 

1 nieznaczne 

ma a strata 
finansowa 
mniejsza  
ni  100 z

krótkotrwa e
zak ócenia

w dzia alno ci

niewielkie
obra enia

ubogie
informacje 
w mediach 
lokalnych  

lub regionalnych 

ród o: Podr cznik wdro enia systemu zarz dzania ryzykiem w administracji publicznej  
w Polsce, Zarz dzanie ryzykiem…
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W metodzie tej liczbowe oceny oddzia ywania i prawdopodobie stwa 
mno y si , by uzyska czn  punktow  ocen  ryzyka. Pozwala to na odpo-
wiednio wcze niejsz  identyfikacj  ryzyka i mo liwo  podj cia decyzji prze-
ciwdzia aj cych niekorzystnym skutkom. 

Tabela 3. Matryca punktowej oceny ryzyka 

Oddzia ywanie  
katastrofalne 5 10 15 20 25 

znaczne 4 8 12 16 20 
rednie 3 6 9 12 15 
ma e 2 4 6 8 10 

nieznaczne 1 2 3 4 5 

rzadkie 
ma o

prawdopodobne
rednie prawdopodobne 

prawie
pewne

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Podr cznik wdro enia systemu zarz dzania ryzykiem 
w administracji publicznej w Polsce, Zarz dzanie ryzykiem…

Punktowa ocena ryzyka pozwala na hierarchizacj  dzia a  maj cych na ce-
lu zmniejszenie ryzyka:  

ryzyko w prawym górnym rogu (prawie pewne, oddzia ywanie kata-
strofalne) wymaga natychmiastowych dzia a  organizacji, 
ryzyko znajduj ce si  w rodku matrycy nale y omówi  i monitoro-
wa , w pewnych przypadkach podj  dzia ania,
ryzyko znajduj ce si  w lewym dolnym rogu to najni sze zagro enie
dla organizacji, cz sto niewymagaj ce reakcji.  

Po uszeregowaniu ryzyka organizacja musi ustali  dzia ania, które mo e
podj , aby kontrolowa  okre lone ryzyko. Sposób dzia a  zale y od stopnia 
akceptacji ryzyka przez organizacj , mo liwo ci jego kontroli oraz stosunku 
kosztów zmniejszenia lub likwidacji ryzyka do mo liwych niekorzystnych 
skutków tego ryzyka. 

Podsumowanie 

Organizacja powinna posiada  proces nadzorowania mo liwo ci wyst -
pienia okre lonego ryzyka. Wskazane by by o, aby kierownik otrzymywa  ra-
porty z rejestru ryzyka, by móg  reagowa  na ró ne poziomy zagro enia. Rapor-
towanie ryzyka powinno si  zintegrowa  z aktualnie istniej cymi procesami 
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raportowania zarz dczego. Cz sto  raportowania powinna by  dostosowana do 
organizacji, a dzia ania zwi zane z wysokim ryzykiem powinny by  monitoro-
wane na bie co.

Faktem szczególnej roli zarz dzania ryzykiem w sektorze publicznym jest 
wymóg UE dotycz cy wdro enia systemów zarz dzania ryzykiem w jednost-
kach sektora finansów publicznych6. W ten sposób ustawodawca zobowi za
jednostki sektora publicznego do analizy ryzyka zwi zanego z wykonywanymi 
zadaniami publicznymi i zarz dzania nim. Wynika to z ch ci dostarczania oby-
watelom po danych us ug, poniewa  zarz dzanie ryzykiem mo e usprawni
procesy podejmowania racjonalnych decyzji. Celem tego procesu nie jest uni-
kanie ryzyka, lecz zwi kszenie prawdopodobie stwa osi gni cia sukcesu w po-
szczególnych dziedzinach funkcjonowania sektora publicznego. Wynika to 
równie  z ch ci ukazania stabilno ci i odpowiedniego nadzorowania ryzyka 
w celu wywi zywania si  z postawionych przez sektor publiczny zada .
Wzmacniaj c funkcj  kontroli zarz dczej i zarz dzania ryzykiem w nowej 
ustawie o finansach publicznych, polski rz d pod a za pa stwami Europy Za-
chodniej7.

Zarz dzanie ryzykiem pomaga zabezpieczy  ludno  oraz sprawno
funkcjonowania administracji pa stwowej przed kryzysami finansowymi i in-
nymi zagro eniami. Przemiany, które coraz wyra niej wida  w wielu polskich 
instytucjach, s  elementem zmiany biurokratycznej administracji w sprawnie 
zarz dzan  organizacj . Celem tej zmiany jest zwi kszenie efektywno ci sekto-
ra publicznego. Dzi ki takiemu podej ciu system procedur w organizacji jest 
adekwatny do bie cych potrzeb. W artykule opisano poszczególne etapy po-
st powania przy identyfikacji ryzyka oraz metod  punktowej oceny ryzyka, co 
pokazuje szczególn  rol  zarz dzania ryzykiem w jednostkach sektora publicz-
nego dla zapewnienia mo liwo ci podejmowania odpowiednio szybkich decyzji 
zarz dczych.  

                                                          
6  C. Kosikowski, Sektor finansów publicznych w Polsce, ABC–Wolters Kluwer, Kraków 

2006, s. 78.
7  Pomara czowa Ksi ga, Zarz dzanie ryzykiem – zasady i koncepcje, Warszawa 2004. 
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THE SPECIFIC ROLE OF RISK MANAGEMENT IN THE PUBLIC FINANCES 

Summary

The article concerns the role and risk management in public sector units. It shows 

the risk management process and the role of management control in a sufficiently fast 

decisions. Also shown at various stages of risk identification by risk score. Poland 

agreeably with the agreement to the European Union country has developed and 

implemented risk management in the public sector, reflecting the role played by the 

management of the preferred embodiment of the targets. Information on how to manage 

risk in each EU country are provided only for to demonstrate the stability and proper 

monitoring of risk in order to fulfill the given tasks. 

Keywords: risk management, public finance, management control, risk assessment 
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