OSwiadczenie o stanie kontroli zatzqdczej
Rektor Politechnikr Slqskiej
za rck 2018

Dzial

I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej iefektywnej kontroli
zatzqdczet, \. dzialai podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow izadai w sposob zgodny z prawem,
efektywny, oszczedny i terminowy, a w szczeg6lno6ci dla zapewnienia:
zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewnqtrznymi,
skutecznosci i efektywnosci dzialania.
wiarygodno6ci sprawozdai,
ochrony zasob6w,
pzestrzegania i promowania zasad etycznego post?powania,
efektywnosci i skutecznosci p.zeplywu informacji,

zazqdzania ryzykiem,
oswiadczam, ze w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansow publicznych

Politechnika Slqska
C2956 A

w wystarczajqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.
C2966 D

Niniejsze oswiadczenie opiera sig na moje.i ocenie

i

informacjach dostepnych

w czasie sporzqdzania

niniejszego oswiadczenia pochodzqcych z:
X

monitoringu realizacji celow i zadai: ,,Raport w sprawie monitorowania projekt6w strategicznych

w roku 2018",

z

uwzglQdnieniem standard6w kontroli

X

samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej

X

zajzqdczel dla sektora finans6w publicznych ,,Raport z samooceny Syslemu Kontroli ZarzEdcze)
na Politechnice Slaskiej w roku 2018",
procesu zarzqdzania ryzykiem: ,,Raport w sprawie zazqdzania ryzykiem w projektach
strategicznych w roku 20't 8"
- zaslosowana meloda analizy ryzyka oraz naazQdzi'.

Zazqdzanie ryzykiem na Politechnice Slqskiej realizowane jest na poziomie strategicznym
Uczelni, na poziomie operacyjnym jednostek organizacyjnych Uczelni oraz w projektach
realizowanych w Uczelni, w trzech nast?pujqcych etapach: identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka'
reakcja na ryzyko. Procedura identyfikacja ioceny ryzyka obe.imuje identyfikacjQ ioceng istotnosci
oraz akceptowalnosci ryzyka, wskazanie pzez wlasclciela ryzyka proponowanych mechanizm6w
kontrolnych l dzialaf, zatadczych oraz akceptacjg dzialan zaradczych. Dokumentowanie analizy
idzialail
ryzyka obeJmuje sporzEdzenie rejestru ryzyka oraz rejestru mechanizm6w kontrolnych
zaedczych.
llosciowa ocena poziomu istotno6ci ryzyka, popfzez ocenQ prawdopodobiehstwa wystEpienia
czynnika ryzyka oraz skutkow jego wystapienia. Poziomom istotno6ci pzyporzqdkowano skalg
akceptowalnq ryzyka dla kt6rych okresla sie dzialania zapobiegawcze i mechanizmy kontrolne.

- wewnetzne akty normatywne:

Zazqdzenie W

x
x
x

62114115 Rektora PS z dnia 18 czerwca 2O15 roku w sprawae wprowadzenia

na Politechnice SlEskiej Systemu Zazqdzania Ryzykiem (Monitor Prawny PS z 20'15 t. poz.62 z
po2n. zm.\, otaz Zazqdzenie Nr 63/14l'15 Rektora PS z dnia 18 czevca 2015 r. w sprawie
monitorowania realizacji strategii Uczelni i podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki
Slqskiej (Monitor Prawny PS z 2015 r. poz. 1 1 5).
audytu wewnetrznego: ,,Ocena Systemu Kontroli Zazqdczq w Pohtechnice Slqskiej w roku 2O18",

kontrolizewn?tznych,
innych 2r6del informacji: ,,Sprawozdania z monitorowania realizacji Systemu Konltoli Zazqdczej
na Politechnice Slqskiej za I ill polrocze 2018 roku".

Jednoczesnie oSwiadczam,2e nie sq mi znane inne fakty lub okolicznosci ktore mogtyby wplynE6 na tresc
niniejszego oSwiadczenia
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