Oswiadczenie o stanie kontroli zarzqdczei
Rektor Politechniki Slqskiej

za rok2O14

Dzial

I

Jako osoba odpowiedzialnaza zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarzqdczg, tj. dzialari podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadaft w spos6b zgodny
z prawem, efektywny, oszczgdny i terminowy, a w szczeg6lno5ci dla zapewnienia:
x zgodnoSci dzialalno6ci z przepisami prawa oraz procedurami wewnqtznymi,

x
x
x
x
x
x

skuteczno6ci i efektywno6ci dzialania,
wiarygodno5ci sPrawozdafi,
ochrony zasob6w,
pzestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania,
efektywno5ci i skuteczno5ci przeplywu informacji,

zazqdzania rYzYkiem,

oSwiadczam, 2e w kierowanei pzeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych

Potitechnika Slaska w Gliwicach
Gzq56 A

w wystarczajqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

Gzq56 D

i informacjach dostqpnych w czasie sporzqdzania
pochodzqcych
z:
niniejszego o6wiadczenia
i honitoringu realizacjicel6w i zadafr.,, Raportw sprawie monitorowania projekt6w strategicznych
w roku 2014",
x samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzglgdnieniem standard6w kontroli
zazqdczej dla sektora finans6w publicznych: ,,Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarzqdczq
na Politechnice Slqskiej za rok2014",
x procesu zarzqdzania ryzykiem: ,,Raport w sprawie zarzqdzania ryzykiem w projektach
strategicznych w roku 2014"
- zastosowana metoda analizy ryzyka oraz narzqdzi'.
iloSciowa ocena poziomu istotno6ci ryzyka, popzez oceng prawdopodobiefistwa wystqpienia
czynnika ryzyka oraz skutk6w jego wystqpienia. Poziomom istotnoSci pzyporzqdkowano skalg
akteptowatn qryzyka dla kt6rych okre6la sig dzialania zapobiegawcze i mechanizmy kontrolne.
- wewngtrzne aktY normatYwne:
Zarzqdzenie Nr 9/12l13 Rektora Pol. Sl. zdnia24.X.2012r. w sprawie wprowadzenia na Pol. Sl'
Systemu Zazqdzania Ryzykiem (z p67n. zm. Zarz. Nr 58/13/14 z dnia 16.Y1.2014r.), oraz
Zarzqdzenie Nr 57t13114 Rektora Pol. Sl. z dnia 16.Yl'2014r. w sprawie monitorowania i oceny
ryzyka realizacji zadafi strategicznych i operacyjnych na Politechnice Slqskiej.
x audytu wewngtrznego: ,,Podsumowanie Audytu Systemu Kontroli Zarzqdczei na Politechnice
Slqskiej w roku 2014",
x innych zr6del informacji: . ,,sprawozdania z monitorowania realizacji Systemu Kontroli
Zarzqdczei na Politechnice Slqskiej zalill p6lrocze 2014":
,,Oswiadczenie Rektora o stanie kontroli zazqdczq za rok 2014 dla Senatu Politechniki
Niniejsze oSwiadczenie opiera siq na mojej ocenie

Slqskiej".

Jednoczegnie o$wiadczam, 2e nie sq mi znane inne fakty lub okoliczno6ci, kt6re moglyby wplynqc na
tre56 niniejszego o6wiadczenia.
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