POLITECHNIKA LUBELSKA

LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

REKToR

RECTOR

2061i]Luhlnl ul.

Nlklb,, \r

3.ł7l it , nlt+]3/3l5]ć}1] ()0 .i8 i+lEj,\1 5331ó57. ( nlil polia hllika.! 7n] hł!

ośwIADczENIE o §TAME KoNTROLI ZARZĄDCZEJ
REKTORA POLITECHNIKi LUBDLSKIEJ
ZA RoK2016
Dzial I
fllnkcjolorvinia adekwatnej, skulecznąi i efekty rrnej
kontroIi 7ar7adc7ei. tj. d7iałati podejnrorł,anych dla zapcrrnienia realizac_ji cclórv i zadali
rr sposób zgodny z pra\\em. eiikt_"' \łn,"' _ oszczędnv itcnlinolł1,, a rł,szc7cgólności dla

-lako osobir odporł,iedzialna za zape\\]]jcnic

Zape\\nieniir:

-

-

zgodności dzialalności ż prżepisani pralra oIaZ procedurami \ewnętrznvnli.
skuteczności i elćktl,rvnościdziałania.
rł,iar,l,godnościsprarrozclań.
oc hron), zaso b(i\Ą .
plzestvegrnia i pro]1o\\ania Zasad el""-cziego postępowania.
clekt}wnoś§i i skutccznościpr7cpł},u.u informacii.
Zażadzania r}Z},kie .

ośrriadczan. że lv kierowanej przeze mnie jednostce sektora ]inansórr publiczn"vch,
tj, Po]itcclrnice Lńelskiej. }v ograniczonym stopniu funkciono$,ała adcl§ł,atnn, skuteczna
i €fekt_vw na kontrolł ,żirządcza.
Zaslveżenia dot!czące 1ilnkcionou,ania kontroli 7ar7,ąl,cżej \|rr,z Z p]anoNan}mi działaniami.
które Zostaną podjęte w celu popraw\, llnkcionowania kontloli zauądcżeJ^ Zosta}], opisane
rł Dzialc II ninieis7ego oś\iadcżenia,
Oświadczenie opiera się na moi!,i occnic i intbrmacjach dostepnych u, c7as]c sporzadzania
niliej sżego oświadczenia. pochodzac},ch z:
moniloli,lśtl lś§li/:l.ji .ś,,,\ i ,/J(lar.
proccsu
zarządzania l}z) kiem,
kontf oli Zeunętrzn) ch.
kontroli i audfi ów \ł,c1\]lętżn),ch
sanooceny konlroli ZaIZqdcZc j.
innl,ch źlódcł infomacji: Ahliel dol!^czt|c),cll vlstqPie ia potencjdllr!-ch hiŁprul+itlłob,ości
Iub ,łdbościhontłoli znł1,.|lczej w rclu 2016 prorcktołów, .lziekihów, ka cleĘa oraz
Jednocześnie oświadc7am, żc nic są mi zlranc inne 1akt\ lub okolicZności, które lnogb.b],
trpl) ll.: lll llś,cliniśi./śgno\\Ą:ad.,/\,r:d,

Lublin. dnia 7 marca

20 ]7 l.
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Dział II

1.

ZastlzEżeńadotyczące kontToli zarządczej w roku ubieg\łn:

-

i

słabośćkontroli zuządczej w obszarze standardu Cele zarządzanie ryzykiem
rłynikająca z braku fomralrrej procedury wyznaczania i monitorowania celów jednostki
oraz niepehrej wiedzy pracovników dotyczącej procedury iden§frkacji ryżyka i działń
podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobienstwa jego wystąpienia lub
sL-utków.

2.

Planowane dżiałaniąktóre zostaną podjęte
załządczej:

-

w celu

poprawy fuŃcjonowania kontroli

opracowanie pĄektu procedury planowania i monitorowania reali7Aąi cęlów i zńań:,
przeprowadzenie wa.rsziatów z zaloesu fuŃcjonowarria systemu koltroli zarąóczej,
\\ tyrnń.in z ż,ałżąAzrJiatyzyńem,

Dział III

Działanią które zostĄ podjęte w ubiegĄm roku w celu poprawy funkcjonowania kontoli
zovĄdczejI

1,

Został opraco\łany pro.jękt polityki bezpieczeństwa informacji i przekazany do konsultacji,

2,

Dodatkowo

w

obszarże standardu Mechanizmy kontroli zostały wydane następujące

zatządzeńa:.

-

Nr R-81/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dńa 22 l|stopada 2016 l.
w sprawie powołania Rady Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej ;
Za.rządzenie

Zatządzeńe Nr R-84/2016 Reltora Politechniki Lubelskiej z drfa 7 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu analizy ryzyka systemu teleinformatycznego, w którym
przerrł alzane są infonnacje niejawne:

Załądzeńe Nr R-86/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2016 l.
w spawie Biul€§,nu

lnformacji Publicznej Politechniki Lubelskiej

;

Pismo okólrre NI 6/2016 Reltora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Politechnikę Lubelską,

