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Polityka zarządzania ryzykiem w Akademii Sztuk Pięknych   
im. Jana Matejki w Krakowie 

 
 

Rozdział I 
Definicje 

 
§ 1 

Użyte w „Polityce zarządzania ryzykiem w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie” zwaną dalej „Akademią” lub” ASP”, określenia oznaczają: 

1) ryzyko – możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację 
celów jednostki 

2) zarządzanie ryzykiem – logiczną i systematyczną metodę identyfikacji, analizy, 
oceny, działania, nadzoru oraz informowania o ryzyku w sposób, który umożliwi 
jednostce minimalizację start i maksymalizację możliwości 

3) identyfikacja ryzyka – wskazanie wszystkich zagrożeń związanych z realizacją 
celów jednostki 

4) analiza ryzyka – określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka 
i możliwych jego skutków 

5) „apetyt na ryzyko” – inaczej akceptowalny poziom ryzyka – wartość ryzyka, jaką 
dana jednostka jest w stanie zaakceptować przy realizacji danego celu 

6) właściciel ryzyka – jednostka organizacyjna lub osoba, która odpowiada w Akademii 
za realizację danego celu oraz zarządzanie ryzykiem 

7) reakcja na ryzyko – wskazanie działań, które należy podjąć w celu zmniejszenia 
danego ryzyka do akceptowalnego poziomu (przeniesienie, tolerowanie, działanie, 
wycofanie się) 

 
Rozdział II 

Cel zarządzania ryzykiem 
 

§ 2 
1. Celem zarządzania ryzykiem jest maksymalne ograniczanie ryzyka oraz zabezpieczanie 

ASP przed jego negatywnymi skutkami a także działania zwiększające 
prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych celów. 

2. Wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem ma na celu: 
a) zapewnienie ram systemowych, dzięki którym działalność będzie prowadzona  

w sposób spójny i kontrolowany 
b) usprawnienie procesu podejmowania decyzji, planowania i określania priorytetów 
c) poprawianie jakości świadczenia usług i wykorzystanie dostępnych możliwości 
d) ochronę i budowanie wizerunku Akademii 
e) rozwój potencjału wiedzy 
f) poprawę efektywności działania 
g) poprawę jakości świadczenia usług 
h) skuteczniejsze zarządzanie projektami, w tym ograniczenie ryzyka niepowodzenia 

projektów 
i) zapewnienie mechanizmów kontroli proporcjonalnie do ryzyka 
j) ograniczenie nieetycznych zachowań, marnotrawstwa i oszustw, 
k) zapewnienie zasad rzetelności i gospodarności zapobiegającym oszustwom  

i marnotrawstwu mienia 
l) ograniczenie ryzyka utraty szans 
m) rozpoznanie obszarów nadmiernie kontrolowanych 
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§ 3 
1. Ograniczenie ryzyka prowadzone jest poprzez zaprojektowanie i wdrożenie 

odpowiednich mechanizmów kontrolnych na podstawie wyników monitoringu poziomu 
ryzyka oraz jego ceny, jak i podjęcie działań zmniejszających skutki zaistniałych 
negatywnych zdarzeń, tzw. planów awaryjnych. 

2. Polityka zarządzania ryzykiem stanowi narzędzie zarządzania dla kadry kierowniczej 
Akademii oraz wytyczne dla wszystkich pracowników. 

 
Rozdział III 

Główne cele Akademii 
 

§ 4 
W strategii ASP zawarto następująco sformułowaną misję, cele i zadania: 
 
Powołana w 1818 roku do kształcenia twórców sztuki, początkowo jako szkoła w łonie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, stała się z czasem samodzielną uczelnią – Akademią Sztuk 
Pięknych. Od początku swego istnienia zaliczana jest do grona najstarszych szkół 
artystycznych (akademii) w Europie. Stąd też od zarania swych dziejów korzystała  
z wpływów europejskich i miała wpływ na kształtowanie  trendów w sztuce. Na przestrzeni 
blisko 200 lat istnienia tworzyła wzór dla kształcenia artystycznego w Polsce. Wśród 
profesorów i absolwentów byli i są najwybitniejsi artyści. Społeczność Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przyjmuje następującą strategię do realizacji swej 
misji: 
 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dąży do tego, by być nowoczesną 
uczelnią artystyczną, miejscem rozwoju wybitnych talentów.   
 
Realizując powyższą misję, jesteśmy zobowiązani do tworzenia oblicza Akademii, która 
potrafi przyjąć wyzwania cywilizacyjne czasu, w jakim żyjemy, pozostając wiernymi 
wartościom piękna i prawdy. Kształcąc przyszłych artystów, twórców sztuk pięknych, sztuk 
projektowych i konserwacji dzieł sztuki. Akademia stawia sobie za cel główny rozwój 
uniwersalnych wartości sztuki polskiej będącej częścią światowego dziedzictwa kultury. 
Podstawowymi zadaniami strategicznymi Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  
w Krakowie są: 

 Kształcenie na wielokierunkowych studiach w zakresie sztuk pięknych, projektowych  
i konserwatorskich  

 Prowadzenie badań naukowych – artystycznych i projektowych 

 Upowszechnianie sztuk wizualnych – wystawy, galerie, wydawnictwo ASP  

 Pełnienie funkcji opiniotwórcze – praca nad autorytetem i prestiżem ASP  
w środowisku  

 Rozwój dyscyplin i specjalizacji oraz ewolucja kierunków kształcenia wynikająca  
z nowocześnie pojmowanej społecznej roli uczelni o tym charakterze; cele te 
realizowane winny być m.in. w oparciu o autonomię Wydziałów 

 Tworzenie powiązań z innymi środowiskami sztuki, nauki i designu 
Zadania te realizowane będą przy zachowaniu zasad istotnych z punktu widzenia 
poszanowania tradycji, ale przede wszystkim wyzwań, jakie niesie kształtowanie talentów  
w warunkach globalizacji. Zasady, które uznajemy za istotne to: 

 Otwartość i różnorodność 

 Efektywność i konkurencyjność 

 Mobilność i rozpoznawalność w świecie. 
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Tak formułowana Strategia rozwoju wymaga realizacji celów strategicznych i zadań 
operacyjnych. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 10 lat, tj. do 2020 roku.  
 
Głównym rezultatem wdrażanej Strategii rozwoju ma być nowa jakość kształcenia  
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie sztuk pięknych takich jak malarstwo, 
grafika, rzeźba, intermedia, w zakresie sztuk projektowych – wzornictwo, czy architektura 
wnętrz oraz konserwacja dzieł sztuki. W tym celu należy stworzyć szansę rozwoju wartości 
uniwersalnych (w tym szczególnie artystycznych i intelektualnych) oraz korzystania  
z najnowocześniejszych osiągnięć w sztuce, projektowaniu i konserwacji (w zakresie metod  
i technologii).  
 

Rozdział IV 
Zakres procedur zarządzania ryzykiem 

 
§ 5 

Polityka zarządzania ryzykiem odnosi się do jednostek organizacyjnych Akademii oraz do 
pracowników zatrudnionych w Akademii. 
 

§ 6 
Zarządzania ryzykiem dokonywane jest na poziomie: 

a) strategicznym 
b) operacyjnym 
c) projektu 

 
§ 7 

Podstawę zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym stanowi roczna identyfikacja  
i analiza ryzyka. 
 

§ 8 
Zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym i projektu dotyczy bieżącej identyfikacji, 
oceny ryzyka i podejmowania działań zaradczych. 
 

§ 9 
1. Analiza ryzyka na każdym z poziomów zawiera następujące elementy: 

a) identyfikację ryzyka, które może oddziaływać na realizację celów Akademii; 
przykładowe obszary ryzyka dla Akademii zawiera załącznik nr 1 do Polityki 
zarządzania ryzykiem 

b) ocenę istniejących środków wykorzystywanych do utrzymania ryzyka pod kontrolą 
c) analizę i hierarchizację ryzyka wg oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia 

ryzyka 
d) zdefiniowanie działań wymaganych do postępowania z ryzykiem nie akceptowalnym 
e) wskazanie osób z kierownictwa, odpowiedzialnych za podjęcie działań zaradczych 

oraz wyznaczenie terminu podjęcia działań 
f) monitorowanie i raportowanie podjętych działań 

2. Zarządzenie ryzykiem przebiega w dwóch płaszczyznach: 
a) na poziomie strategicznym odnosi się do rocznej identyfikacji i analizy ryzyka 
b) na poziomie operacyjnym odnosi się do bieżącej identyfikacji, oceny ryzyka 

i podejmowana działań zaradczych 
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Zarządzanie ryzykiem 
 

§ 10 
1. Senat ASP ustala strategię rozwoju, która podlega uszczegółowieniu w rocznych 

planach działalności. 
2. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym ponosi rektor 

poprzez: 
a) kształtowanie i wdrażanie polityki zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad nią 
b) identyfikację czynników ryzyka i ocenę ryzyka na poziomie strategicznym 
c) określenie poziomu akceptowalnego ryzyka 
d) ogłaszanie i wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem, w tym monitorowanie 

skuteczności mechanizmów kontroli 
e) wyznaczanie właścicieli ryzyka, w fazie strategicznego zarządzenia ryzykiem 

3. W procesie identyfikacji i oceny ryzyka na poziomie strategicznym uczestniczą 
prorektorzy, kanclerz, kwestor. 

4. W Akademii funkcjonuje Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem, do którego zadań należy:  
a) określenie zasad i strategii zarządzania ryzykiem w ASP 
b) ustalenie propozycji poziomu ryzyka akceptowalnego dla ryzyk strategicznych 

i operacyjnych 
c) wypracowanie metodologii zarządzania ryzykiem w tym narzędzi raportowania 

ryzyka 
d) uszczegółowianie zasad polityki zarządzania ryzykiem 
e) utworzenie uczelnianego rejestru ryzyk kluczowych oraz ich aktualizowanie 

5. Rektor może przypisać odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem innym osobom. 
 

§ 11 
1. Na poziomie operacyjnym za zarządzanie ryzykiem odpowiadają dziekani Wydziałów, 

oraz kierownicy jednostek organizacyjnych poprzez: 
a) identyfikację i udokumentowanie czynników ryzyka istotnych dla osiągnięcia celów 

operacyjnych 
b) ocenę istotności czynników ryzyka w odniesieniu do realizowanych celów, 

z uwzględnieniem prawdopodobieństwa oraz potencjalnych skutków ryzyka 
wywołanego tymi czynnikami 

c) monitoring poziomu ryzyka operacyjnego, w tym funkcjonowania mechanizmów 
kontrolnych pod kątem ich adekwatności i skuteczności, a także wszelkich 
odstępstw od istniejących procedur 

d) rejestr odstępstw od obowiązujących zasad i procedur w odniesieniu do polityki 
zarządzania ryzykiem oraz ich analizę 

e) projektowanie działań zaradczych w zakresie swojego obszaru działalności lub 
zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu pisemnych propozycji rozwiązań, które 
przyczynią się do ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego 

f) dokonywanie corocznej samooceny ryzyka w jednostce 
g) zapewnienie, aby pracownicy byli świadomi wagi procesu zarządzania ryzykiem  

i mieli możliwość formalnego zgłaszania istotnych problemów w tym zakresie 
2. Dziekani Wydziałów w ramach swoich uprawnień mogą zobowiązać kierowników 

wydziałowych jednostek organizacyjnych do zarządzania i monitorowania ryzykiem 
w obszarze im podległym, wg zasad opisanych w polityce zarządzania ryzykiem. 

 
§ 12 

Na poziomie projektu za zarządzanie ryzykiem odpowiada kierownik projektu poprzez: 
1) identyfikację czynników ryzyka związanego z projektem 
2) zdefiniowanie ryzyka i ocenę jego prawdopodobieństwa zaistnienia oraz skutków 

przy uwzględnieniu istniejących mechanizmów kontrolnych 
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3) zaprojektowanie mechanizmów kontrolnych, które ograniczą poziom ryzyka 
w odniesieniu do ryzyka nieakceptowanego 

4) zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu istotnych przeszkód w realizacji celu 
projektu 

 
 
 

Rozdział VI 
Identyfikacja i analiza czynników ryzyka 

 
§ 13 

Identyfikacji ryzyka w Akademii dokonuje się co najmniej raz w roku, po opracowaniu planu 
działalności ASP, w odniesieniu do celów i zadań, na poziomie strategicznym i operacyjnym. 

 
§ 14 

Identyfikacji ryzyka na poziomie projektu dokonuje się na etapie wnioskowania. 
 

§ 15 
Ustala się następujące kategorie/czynniki ryzyka dla Akademii, według których należy 
dokonać identyfikacji ryzyka: 

1) czynniki zewnętrzne (zmiany przepisów prawa, infrastruktura, presja społeczna, 
zmiany demograficzne, zapotrzebowanie społeczne na określone kierunki 
kształcenia, klienci, dostawcy) 

2) czynniki finansowe (wielkość dotacji, budżet zadaniowy, dysponowanie środkami 
pochodzącymi z budżetu UE, środki pozabudżetowe, wzrost kosztów działalności, 
zmiana parametrów ustalania wielkości dotacji) 

3) czynniki wewnętrzne (wielkość jednostki, skomplikowanie realizowanych zadań, 
etyka pracowników, przepływ informacji, rotacja kadry, profesjonalizm pracowników, 
informatyzacja, ochrona i zabezpieczenie danych) 

4) czynniki związane z zarządzaniem (zmiany organizacyjne, kompetencje kadry 
zarządzającej, szkolenia i rozwój zawodowy, system motywacyjny, delegowanie 
uprawnień, nadzór i kontrola) 

 
§ 16 

Zidentyfikowane ryzyka należy poddać analizie, mającej na celu określenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i określenia jego skutków. 
 

§ 17 
Dla określenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka przyjmuje się następującą skalę 
punktową: 
 

1 2 3 4 5 

rzadkie mało 

prawdopodobne 

średnie prawdopodobne prawie 

pewne 

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

 
gdzie: 

1) prawdopodobieństwo rzadkie – nie zdarzyło się do tej pory; raczej się nie zdarzy 
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2) mało prawdopodobne – mogło się zdarzyć więcej niż raz w analizowanym okresie 
(np. dziesięciu lat); może być trudne do kontrolowania, np. na skutek pewnych 
okoliczności zewnętrznych; czy zdarzało się do tej pory? 

3) średnie – zdarzyło się kilka razy w analizowanym okresie (np. dziesięciu lat) 
4) prawdopodobne – zdarzyło się wiele razy (co najmniej pięć) w analizowanym okresie 

(np. dziesięciu lat); zdarzyło się niedawno 
5) prawie pewne – zdarza się bardzo często w analizowanym okresie (ostatnich 3 lat).  

 
 

§ 18 
Dla określenia skutków ryzyka przyjmuje się następującą skalę: 
 
 

oddziaływanie      

bardzo 

poważne 

5 10    

poważne 4 8 12   

średnie 3 6 9 12  

małe 2 4 6 8 10 

nieznaczne 1 2 3 4 5 

prawdo- 

podobieństwo 

rzadkie mało 

prawdopodobne 

średnie prawdo- 

podobne 

prawie 

pewne 

 
Skutki (oddziaływanie): 1) finansowe, 2) organizacyjne 
 
Nieznaczne: 

1) nie przekraczają 500 zł 
2) bez wpływu na organizację 

Małe: 
1) nie przekroczą zapewne 1000 zł 
2) mały wpływ na strategię i działalność operacyjną organizacji 

Średnie: 
1) wyniosą zapewne między 1000 a 15 000 zł  
2) umiarkowany wpływ na strategię i działalność operacyjną organizacji 

Poważne: 
1) przekroczą zapewne 15 000 zł 
2) znaczny wpływ na strategię i działalność operacyjną organizacji 

Bardzo poważne: 
1) przekroczą zapewne 50 000 zł 
2) widoczny wpływ na strategię i działalność operacyjną organizacji 

 
§ 19 

1. Poziom akceptowalności ryzyka dla zidentyfikowanego i poddanego analizie ryzyka 
w Akademii określa rektor. 
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2. Po przekroczeniu wartości poziomu akceptowalnego ryzyka dziekani oraz kierownicy 
komórek organizacyjnych zobowiązani są do natychmiastowego wskazania konkretnych 
działań zaradczych, ograniczających wystąpienie ryzyka i jego skutki. 

3. Decyzję o akceptacji każdego poziomu ryzyka i nie podejmowaniu działań zaradczych 
może podjąć wyłącznie rektor. 

 
 

Rozdział VII 
Raportowanie 

 
§ 20 

1. Po dokonaniu identyfikacji i analizy ryzyka dziekani Wydziałów, kierownicy komórek 
organizacyjnych zobowiązani są do sporządzenia zestawienia ryzyka (według wzoru 
określonego w załączniku nr 2) i przekazania tego dokumentu do zatwierdzenia 
rektorowi w terminie do końca pierwszego kwartału roku, którego dotyczy. Przed 
przystąpieniem do stworzenia rejestru można posłużyć się wstępną ankietą identyfikacji 
ryzyk zawartą w załączniku nr 3. 

2. Po zatwierdzeniu dokumentu, o którym mowa w ust. 1 jeden egzemplarz przekazywany 
jest Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem, a drugi audytorowi wewnętrznemu. 

3. Rejestr czynników ryzyka do projektu zawiera załącznik nr 4. W przypadku zwiększenia 
się prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka w projekcie do poziomu zagrażającego 
realizacji projektu, kierownik projektu niezwłocznie zgłasza ten fakt w formie pisemnej do 
bezpośredniego przełożonego wraz z propozycją działań zaradczych.  

 
Rozdział VIII 

Monitorowanie ryzyka 
 

§ 21 
1. Proces monitorowania ryzyka ma charakter ciągły i winien być wykonywany na każdym 

szczeblu zarządzania w ramach sprawowania kontroli zarządczej. 
2. Pracownicy Akademii mają prawo i obowiązek zgłaszania przełożonym istniejące ryzyka 

na ich stanowisku pracy a kadra kierownicza wspiera działania pracowników 
zmierzające do zminimalizowania potencjalnego ryzyka. 

3. W trakcie trwania projektu, kierownik projektu monitoruje zidentyfikowane czynniki 
ryzyka oraz mechanizmy kontrolne pod kątem ich efektywności dokonując na bieżąco 
oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego skutków. 

4. Oceny sposobu zarządzania ryzykiem dokonuje audytor wewnętrzny podczas realizacji 
zadań audytowych. 

5. Na pracownikach ASP ciąży obowiązek przestrzegania procedur zawartych w Polityce 
Zarządzania Ryzykiem. 

 
Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 
§ 22 

1. W sytuacji zmiany przepisów prawnych, zmian organizacyjnych, nałożenia dodatkowych 
zadań oraz zaistnieniu innych ważnych okoliczności w trakcie roku, dziekani Wydziałów, 
kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do natychmiastowego podjęcia 
działań w celu identyfikacji i analizy ryzyka oraz złożenia raportu rektorowi. 

2. Polityka Zarządzania Ryzykiem jest weryfikowania i aktualizowana przez rektora raz do 
roku w terminie do 15 maja danego roku. 

3. Zmiany w polityce i procedurze zarządzania ryzykiem zatwierdzane są przez rektora. 


