OSwiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej
Rektor Politechniki Slqskiej
za rok 2019

Dzial

I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej iefektywnej kontroli
zatzqdczej,lj. dzialari podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadad w spos6b zgodny z prawem,
efektywny, oszczedny i terminowy, a w szczeg6lnosci dla zapewnienia:

-

zgodnosci dzialalnosci z pzepisami prawa oraz procedurami wewnQtrznymi,
skutecznosci i efektywnosci dzialania,
wiarygodnosci sprawozdan,
ochrony zasobow,
przestzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
efektywno6ci iskutecznosci pzeplywu informacji,
zarzqdzania ryzykiem,

o6wiadczam, 2e w kierowanej pzeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych

Politechnika Slqska
C2966 A
w wystarczajqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrcla zatzqdcza.

Czq56 D

Niniejsze oswiadczenie opiera siq na mojej ocenie

i

informacjach dostqpnych

w czasie spozedzania

niniejszego oswiadczenia pochodzqcych z:

x

monitoringu realizacji cel6w
w roku 2019",

x

samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej

izadai:

,,Raport w sprawie monitorowania projekt6w strategicznych

z

uwzglqdnieniem standard6w kontroli

x

zarzqdczq dla sektora finans6w publicznych ,,Raport z samooceny systemu Kontroli zazqdczei
na Politechnice Slqskiej w roku 2019",
procesu zarzqdzania ryzykiem: ,,Raport w sprawie zazqdzania ryzykiem w projektach

x

strategicznych w roku 2019"
,,sprawozdania z rcalizaqi zadafi i zazqdzania ryzykiem na poziomie operacy.inym w roku 2019"
- zastosowana metoda analizy ryzyka oraz narzQdzi:

Zatzqdzanie ryzykiem na Politechnice Slqskiej realizowane jest na poziomie strategicznym
Uczelni, na poziomie operacyjnym jednostek Uczelni oraz w projektach realizowanych w Uczelni.
Zastosowana w Politechnice Slqskiej metoda analizy ryzyka polega na iloSciowym oszacowaniu
parametr6w ryzyka: prawdopodobiehstwa wystApienia czynnika ryzyka oraz skutkow jego
wystqpienia. Analiza ryzyka polega na okresleniu warto6ci prawdopodobieistwa jego zaistnienia

ioszacowaniu mo2liwych skutk6w wystepienia danego czynnika ryzyka, co pozwala na okreSlenie
poziomu ryzyka. Dokumentowanie analizy tyzyka obejmuje sporzqdzenie rejestru ryzyka oraz
rejestru mechanizm6w kontrolnych i dzialah zaadczych.

Prcces zazedzania ryzykiem okreslony zoslal w ZatzEdzeniu N( 62114t15 Rektora PS z dnia '18
czevca 2015 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Slqskiej Systemu Zazqdzania
Ryzykiem (Monitor Prawny PS z 2015 t. poz. 62 z p62n. zm.l.
audytu wewnetznego, w tym ,,Oceny Systemu Konlroli Zarzqdczet w Politechnice Slqskiej w roku
2019"

x
X

.

kontroli zewn?trznych,
innych zrodel informacji: ,,Sprawozdanie z monitorowania realizacji Systemu Konltoli Zatz4dczej
na Politechnice Slqskiej za I i ll polrocze 2019 roku".

Jednoczesnie oswiadczam,2e nie sq mi znane inne fakty lub
niniejszego oswiadczenia.

Gliwice, dnia 28 lutego 2020 roku
(miejscowo6c, data)
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