Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 28 grudnia 2011 r..

I. Zasady oceny wpływu ryzyka.

Skutek
wystąpienia
ryzyka

Opis szczegółowy

Wartość punktowa

Nieznaczny

Znikomy wpływ na realizację celów i zadań
Urzędu; krótkotrwałe zakłócenia w działalności;
brak skutków prawnych; mała strata finansowa;
brak wpływu na bezpieczeństwo pracowników;
ubogie informacje w mediach lokalnych lub
regionalnych; brak wpływu na wizerunek Urzędu.
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Mały

Mały wpływ na realizację celów i zadań, bez
skutków prawnych; niewielkie zakłócenia w
działalności; mały skutek finansowy; niewielkie
obrażenia pracowników; mały wpływ na
wizerunek Urzędu; ograniczone informacje w
mediach lokalnych lub regionalnych.
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Średni

Średni wpływ na realizację celów i zadań;
zakłócenia w działalności; umiarkowane
konsekwencje prawne; średni skutek finansowy;
brak wpływu na bezpieczeństwo pracowników;
pewne obrażenia; średni wpływ na wizerunek
organizacji.
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Poważny

Poważny wpływ na realizację zadania, w tym
poważne zagrożenie terminujego realizacji, jak i
osiągnięcia celu; poważne konsekwencje prawne;
poważne straty finansowe; poważne obrażenia
pracowników; pewne informacje w mediach
ogólnokrajowych; poważny wpływ na wizerunek
Urzędu.
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Katastrofalny

Brak realizacji zadania i brak realizacji celów;
bardzo poważne i rozległe konsekwencje prawne;
naruszenie bezpieczeństwa pracowników (ujemne
konsekwencje dla ich życia i zdrowia, utrata
życia); wysokie straty finansowe; utrata dobrego
wizerunku Urzędu w środowisku oraz w opinii
publicznej; doniesienia prasowe w całym kraju.
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II. Zasady oceny stopnia prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo
wystąpienia ryzyka

wystąpienia ryzyka.

Opis szczegółowy

Wartość punktowa
prawdopodobieństwa

Bardzo rzadkie lub
prawie niemożliwe

Zdarzenie może zaistnieć jedynie w
wyjątkowych okolicznościach (od l do 20%, że
wystąpi raz na 10 lat), a najprawdopodobniej w
ogóle nie zaistnieje; nie wystąpiło dotychczas,
dotyczy jednostkowych spraw.
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Małe

Istnieje małe prawdopodobieństwo (od 21 do
40%, że wystąpi raz na 5 lat) zaistnienia tego
zdarzenia; może wystąpić kilka razy w okresie
pięciu lat; dotyczy nielicznych spraw.
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Średnie

Zaistnienie zdarzenia jest średnio możliwe, ale
w niektórych przypadkach zdarzenie takie może
mieć miejsce (od 41 do 60%, że wystąpi w
przeciągu 5 lat), dotyczy niektórych spraw.
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Prawdopodobne

Zaistnienie zdarzenia jest bardzo
prawdopodobne (od 61 do 80%, że wystąpi
regularnie przynajmniej raz w roku); dotyczy
większości spraw.
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Prawie pewne

Oczekuje się, że zdarzenie takie nastąpi (od 81
do 100%, że będzie występować regularnie co
miesiąc lub częściej); dotyczy wszystkich lub
prawie wszystkich spraw.
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