
Kurs ten jest zaprojektowany i dostosowany do Twoich 
potrzeb.  Korzystamy z Twojej wiedzy i doświadcze-
nia; niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy 
też utrwalasz to, co już wiesz; aby sformułować proces 
rejestru ryzyka odpowiedni dla Ciebie i Twojej orga-
nizacji.

Czym jest rejestr ryzyka?

Rejestr ryzyka powinien być narzędziem zarządzania, 
które umożliwia organizacji poznanie jej kompleksowego 
profilu ryzyka .  Jest to po prostu repozytorium dla 
wszystkich informacji o ryzyku.  To repozytorium staje 
się następnie centrum wewnętrznego systemu kontroli, 
biorąc pod uwagę fakt, że powinno ono zawierać cele, 
ryzyko i kontrole dla całej organizacji.  Zasadne jest 
więc aby przegląd wewnętrznych kontroli organizacji 
był skupiony wokół rejestru ryzyka.

Rejestr ryzyka i plany postępowania z ryzykiem powinny 
być na tyle elastyczne, by umożliwić organizacji rea-
gowanie na nieprzewidziane poważne incydenty ryzyka 
i zdarzenia zewnętrzne.  Dynamiczny, wszechstronny 
i skutecznie stosowany rejestr ryzyka będzie nie tylko 
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Jedną z metod, która może być 
wykorzystywana przez organizacje  
w zarządzaniu informacjami  
dotyczącymi zarządzania ryzykiem 
jest rejestr ryzyka, który umożliwia 
organizacji poznanie jej komplek-
sowego profilu ryzyka.  Jest to po 
prostu repozytorium dla  
wszystkich informacji o ryzyku. 
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prowadził zarządzanie ryzykiem, ale zapewni też, że 
organizacja może uzasadnić podejmowane decyzje.

Dlaczego organizacja wymaga  
rejestru ryzyka?

Aby działać efektywnie, plan zarządzania ryzykiem 
organizacji wymaga rozwoju i utrzymania bieżącego 
procesu umożliwiającego identyfikację, analizę, ocenę 
i postępowanie z ryzykiem, które może mieć wpływ na 
organizację. Wiedza ta umożliwia dalsze ukierunkowa-
nie działań mających na celu ograniczenie tego ryzyka 
do akceptowalnego poziomu. 

Z tego wynika, że proces zarządzania ryzykiem stanowi 
znaczącą część informacji dotyczących zarządzania 
ryzykiem, które muszą być zarządzane w taki sposób, 
by można było je szybko i skutecznie wykorzystać.  
Jeśli nie jest efektywnie zarządzany, krytyczne infor-
macje zostaną utracone i nieuwzględnione w procesie 
podejmowania decyzji.  Jedną z metod, które mogą 
być wykorzystywane przez organizacje w zarządzaniu 
informacjami dotyczącymi zarządzania ryzykiem jest 
wykorzystanie rejestru ryzyka.

Co obejmuje szkolenie?

• Czym jest rejestr ryzyka i dlaczego go potrze-
buję? 

• Formułowanie rejestru r yzyka poprzez 
proaktywne i reaktywne źródła informacji 
w celu identyfikacji ryzyka

• Zarządzanie procesem
• Użycie koloru
• Wspólna waluta
• W jaki sposób możesz z niego skorzystać?

Kurs ten prowadzony jest w języku angielskim 
 i ma interaktywny charakter, obejmuje dyskusje 
w grupie i  u łatwioną naukę. Kurs ten jest 
konsekutywnie tłumaczony.
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