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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNE Z METODYKĄ M_O_R® 

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny) 

Gra szkoleniowa będzie częścią szkolenia.  

Egzamin i szkolenie w j.polskim 

 

Szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R® na poziomie Foundation jest 

szkoleniem podstawowym. Udział w szkoleniu pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności swobodnego 

działania i komunikowania się w organizacjach zarządzających ryzykiem w zgodzie z najlepszymi 

praktykami. 

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie jest uniwersytetem, którego priorytetem jest realizacja zadań 

wkomponowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie – badania naukowe – innowacje. System kształcenia 

przyjęty w AGH zmierza do ukształtowania u studentów umiejętności logicznego i konstruktywnego 

myślenia, pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy, szybkiego i trafnego wnioskowania oraz 

podejmowania decyzji. Wszystkie te umiejętności są wspierane przez efektywne zarządzanie ryzykiem. 

Zarządzanie ryzykiem zgodne z metodyką M_o_R® uczy całościowego spojrzenia na organizację i jej cele, 

z uwzględnieniem kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego dzięki czemu wspierane są umiejętności 

konstruktywnego i logicznego myślenia. Metodyka M_o_R® promuje również ciągłe doskonalenie co 

przygotowuje studentów do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania wiedzy i doświadczeń mogących 

usprawnić działanie organizacji. Jedną z głównych wytycznych metodyki M_o_R® jest wsparcie w 

procesie podejmowania decyzji co wprost przekłada się na lepsze, szybsze i bardziej trafne podejmowanie 

decyzji. 

 

Cel szkolenia: 

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami zarządzania ryzykiem 

zgodnie z metodyką M_o_R®.  

 

Udział w szkoleniu pozwoli studentom Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na: 

- zrozumienie filozofii zarządzania ryzykiem, 

- zapoznanie się z terminologią M_o_R®, 

- zrozumienie potrzeby oraz nabycie umiejętności stosowania pryncypiów zarządzania ryzykiem, 

- zdobycie umiejętności tworzenia oraz oceny dokumentów wspierających zarządzanie ryzykiem z 

perspektywy wartości dla biznesu, 

- poznanie procesu M_o_R, 

- poznanie specjalistycznych aspektów zarządzania ryzykiem. 

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas szkolenia: 

- usystematyzowanej wiedzy z zakresu pojęć stosowanych w zarządzaniu ryzykiem, 

- wiedza na temat czterech perspektyw zarządzania ryzykiem (perspektywa strategiczna, programu, 

projektu i operacyjna) oraz hierarchii celów w organizacji, 

- zrozumienie podstawowych wytycznych w zarządzaniu ryzykiem (pryncypia M_o_R®), 

- wiedza na temat rekomendowanych dokumentów w zarządzaniu ryzykiem, 

- zrozumienie znaczenia określenia poziomów ryzyka dopuszczalnego i tolerowanego w organizacji, 

- zrozumienie znaczenie angażowania kluczowych interesariuszy w proces zarządzania ryzykiem, 

- umiejętność tworzenia strategii postępowania z interesariuszami, 
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- umiejętność tworzenia podstawowych dokumentów w zarządzaniu ryzykiem (Polityka zarządzania 

ryzykiem, Opis procesu zarządzania ryzykiem, Strategia zarządzania ryzykiem), 

- umiejętność tworzenia i utrzymania rejestrów wspierających zarządzanie ryzykiem (Rejestr ryzyka, 

Rejestr zagadnień), 

- umiejętność raportowania na temat stanu ryzyka, w oparciu o KPI i EWI, 

 

 

- umiejętność klasyfikacji ryzyk występujących na różnych poziomach działalności organizacji, 

- umiejętność badania i analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na organizację, 

- umiejętność kształtowania i oceny skal niezbędnych do oceny prawdopodobiństw ai wpływu ryzyka na 

cele przedsięwzięcia, 

- umiejętność identyfikacji zagrożeń i okazji, 

- umiejętność oceny poszczególnych ryzyk oraz ewaluacji ryzyka, 

- umiejętność planowania adekwatnych reakcji na ryzyko oraz ich wdrażania, 

- unikanie błędów w zarządzaniu ryzykiem. 

Zdobyte uprawnienia: 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu metodyki 

M_o_R® potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Dodatkowo wszyscy uczestnicy szkolenia 

przystąpią do akredytowanego przez Peoplecert egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na 

egzaminie uczestnicy szkolenia otrzymają uznawany na arenie międzynarodowej i ważny bezterminowo 

certyfikat M_o_R® Foundation i zostaną certyfikowanym Risk Managerem. 

 

Korzyści dla studentów z udziału w szkoleniu: 

 Zdobędziesz zawód przyszłości! Według Raportu Płacowego 2018 (hays.pl), jedną 

z najważniejszych potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorstw były kompetencje menedżerskie.  

 Zwiększysz swoją konkurencyjność na rynku pracy! Według Goldman Recruitment Salary 

Survey 2015 (karierawfinansach.pl) średnie wynagrodzenie brutto w obszarze risk management 

wynosiło 9 200 zł, co plasuje je przed średnim wynagrodzeniem m.in. Project Managerów 

 Wynagrodzenia profesjonalistów posługujących się określonym certyfikatem zawodowym mogą być 

nawet o 80 proc. wyższe od wynagrodzeń osób, które są dopiero w trakcie uzyskiwania kwalifikacji 

zawodowych. Według Goldman Recruitment na najwyższą pensję mogą liczyć specjaliści, którzy 

uzyskali certyfikat o międzynarodowej renomie. 

 Potwierdzisz znajomość wiedzy niezbędnej przy realizacji zróżnicowanych zadań związanych z 

zarządzaniem ryzykiem w organizacji – bez względu na to czy będziesz pracowała w perspektywie 

strategicznej, programów, projektów czy operacyjnej. 

 Zdobędziesz międzynarodowy certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje. 

 

Czas trwania: 

3 dni 

Tematy: 

1. Wprowadzenie 

 definicje i parametry ryzyka, 

 struktura metodyki M_o_R®, 

 ład korporacyjny i kontrola wewnętrzna. 

2. Pryncypia zarządzania ryzykiem 

3. Podejście do zarządzania ryzykiem 

 podstawowe dokumenty, 
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 rejestry, 

 plany, 

 raporty. 

4. Proces zarządzania ryzykiem 

 typowe bariery w zarządzaniu ryzykiem, 

 ustalanie kontekstu zarządzania ryzykiem dla poszczególnych obszarów działalności, 

 identyfikowanie szans i zagrożeń; techniki identyfikacji, 

 szacowanie i ewaluacja ryzyka, 

 postępowanie z ryzykiem, wybór i planowanie reakcji, 

 wdrażanie reakcji na ryzyko oraz monitorowanie i weryfikacja szacunków i skuteczności 

wdrażanych reakcji na ryzyko, 

 komunikacja. 

5. Perspektywy zarządzania ryzykiem 

 Perspektywa strategiczna 

 Perspektywa programów 

 Perspektywa projektów 

 Perspektywa operacyjna 

6. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem 

7. Kontrola stanu i model dojrzałości 

8. Błędy w zarządzaniu ryzykiem, podsumowanie. 

 

Nazwa jednostki certyfikującej: PeopleCert  

 

 


