Oswiadczenie o stanie kontroli zarzqdczei
Rektora Politech niki Slqskiej
za rok2020
Dzial

I

Jako osoba odpowiedzialnaza funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzqdczq tj. dzialah
podejmowanych Ota zapewnienia realizaili celow i zadan w sposob zgodny z prawem, efektywny, oszczqdny
iterminowy, a w szczeg6lnoSci dla zapewnienia:
zgodno$ci dzialalnoSci z pzepisami prawa i procedurami wewnqtrznymi,

-

skutecznoSci i efektywnoSci dziaNania,
wiarygodnoSci sprawozdaf ,
ochrony zasobow,
przestzegania i promowania zasad etycznego postqpowania,
efektywnoSci i skuteczno5ci przeplywu informacj i,
zarzqdzania ryzykiem,

o6wiadczam, Ze w kierowanel przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych

Politechnice Slqskiej
Czg36 A

E

w wystarczal4cym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

CzgSe D

Niniejsze oSwiadczenie opiera siq na mojej ocenie i informacjach dostqpnych w czasie spozqdzania niniejszego
oSwiadczen ia pochodzqcy ch

El

z'.

monitoringu realizacji celow i zadafi,
(,,Rapoft w sprawie monitorowania proiekt6w strategicznych w roku 2020')

samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonq
sektora

fi

z uwzglgdnieniem standardow kontroli zarzqdczq dla

nans6w publicznych,

(,,Raport z samooceny Systemu KontrotiZarzqdczejna Potitechnice Slqskieiw roku 2020')
procesu zarzqdzania ryzy kie m,
(,,Raport w sprawie zarzqdzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2020", ,,Sprawozdania
z realizacjizadah izarzqdzania ryzykiem na poziomie operacyinym w roku 2020).

Zastosowana metoda analizy ryzyka oraz narzqdzia:

Proces zarzqdzania ryzykiem okrei;lony zostal w Zanqdzeniu Nr 6A14/15 Rektora PS z dnia 18
czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia na Potitechnice Stqskiej Systemu Zarzqdzania Ryzykiem
(Monitor Prawny PS z 2015 r. poz. 62 z p62n. zm.).
Zarzqdzanie ryzykiem na Politechnice Stqskiejrealizowane jest na poziomie strategicznym Uczelni, na
poziomie operacyjnym jednostek Uczelnioraz w projektach realizowanych w Uczelni. Zastosowana w
Potitechnice Slqskiej metoda analizy ryzyka polega na oszacowaniu wartoSciwystqpienia czynnik6w
ryzyka oraz ich skutk1w, co pozwala na okreSlenie poziomu ryzyka. Dokumentowanie analizy ryzyka

凶 国 国 国

obejmuje sporzqdzenie rejestru ryzyka oraz rejestru mechanizm6w kontrolnych i_dziahrt zaradczych.
audytu wewngtznego, w tym ,,Oceny Sysfemu Kontroti Zarzqdczejw Potitechnice Slqskieiw roku 2020",
kontroli wewngtrznych,
kontroli zewngtrznych,
innych 2r6dd informacji
(,,Sprawozdanie z monitorowania realizacii Systemu Kontroti Zarzqdczej na Politechnice Stqskiei za
I i ll p6lrocze 2020 roku').

JednoczeSnie o6wiadczam, 2e nie

sq mi znane inne

fakty lub okolicznoSci,kt6中 moglyby wplynq6 na tre6c

niniejszego oSwiadczenia.
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