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Abstract: 

The goal of management control is to constantly improve management, which will result in 

increased efficiency and effectiveness of individual units of the public finance sector, govern-

ment administration departments, and local government units. As a result, it is intended to in-

crease the efficiency and effectiveness of the entire Polish public administration. Management 

control indicates that a well-managed organization is an organization that achieves the goals set 
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before it, performs its tasks in an efficient and effective manner, in accordance with the applica-

ble regulations, and its reports are in line with the actual state. In addition to the orientation to 

achieve goals and tasks, the characteristic feature of management control is accenting the indi-

vidual responsibility of the manager (public accountability). Management control assumes the 

self-improvement of the organization, continuity of diagnosing, monitoring and improving the 

processes carried out by the organization. 

Keywords: public management control, documentation of public management control, proce-

dure of public management control system, public finance law 

 

Streszczenie: 

Celem kontroli zarządczej jest stałe usprawnianie zarządzania, którego konsekwencją ma być 

wzrost efektywności i skuteczności działania poszczególnych jednostek sektora finansów pu-

blicznych, działów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. W rezultacie 

ma służyć zwiększeniu efektywności i skuteczności działania całej polskiej administracji pu-

blicznej. Kontrola zarządcza wskazuje, iż dobrze zarządzana organizacja to organizacja, która 

osiąga postawione przed nią cele, wykonuje swoje zadania w sposób wydajny i efektywny, 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a jej sprawozdania odpowiadają stanowi rzeczywi-

stemu. Obok orientacji na realizację celów i zadań rysem charakterystycznym kontroli zarząd-

czej jest akcentowanie indywidualnej odpowiedzialności kierownika (rozliczalności publicz-

nej). Kontrola zarządcza zakłada samodoskonalenie organizacji, ciągłość diagnozowania, mo-

nitorowania i poprawiania realizowanych przez organizację procesów.  

Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, dokumentacja kontroli zarządczej, procedura systemu 

kontroli zarządczej, ustawa o finansach publicznych 

 

Ogólny zarys problemu i jego związek z ważnymi kwestiami naukowymi i prak-

tycznymi 

Definicja i dokumentacja kontroli zarządczej. Instytucje UE zastosowały i zaleciły 

stosowanie koncepcji kontroli wewnętrznej w działalności administracji publicznej. 

Działanie to było powiązane ze wzrostem zainteresowania kryteriami skuteczności, 

wydajności, legalności i terminowości w zarządzaniu oraz budżetowaniu zadań. Dzia-

łanie to było skierowane zarówno do wewnątrz, w związku z reformą Komisji Euro-

pejskiej (dalej: KE) na przełomie XX i XXI wieku, oraz do państw członkowskich i 

kandydujących do członkostwa. 

Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku trwał proces negocjacji o człon-

kostwo we Wspólnotach Europejskich (a potem w UE) kilkunastu państw Europy 

Wschodniej i Południowej. Kluczową kwestią w negocjacjach stała się poprawa spo-

sobu zarządzania środkami publicznymi przez administrację publiczną w kontekście 
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wykonywania zadań publicznych, poprawa skuteczności działania instytucji państwo-

wych zajmujących się kontrolą oraz poprawa przeciwdziałania nadużyciom finanso-

wym. Nie bez znaczenia był tu fakt, że administracje państw kandydujących miały 

zarządzać, wydawać i kontrolować wydawanie znacznych środków publicznych po-

chodzących z budżetu UE. Dyrekcja Generalna ds. Budżetu KE opracowała uniwer-

salną koncepcję systemu kontroli wewnętrznej znaną jako Public Internal Financial 

Control - w skrócie PIFC (Publiczna Wewnętrzna Kontrola Finansowa – w skrócie 

PWKF; obecnie PIC – Public Internal Control). Była ona rekomendowana do wdroże-

nia wszystkim państwom kandydującym do Unii Europejskiej dla spełnienia wymagań 

ustanowionych w wyodrębnionym rozdziale negocjacyjnym „kontrola finansowa. 

PWKF w ujęciu KE, w ślad za rozumieniem nadanym temu pojęciu w niektórych pań-

stwach Europy, definiowana jest jako system organizacyjny, kontroli, zasad, procedur 

i regulacji ustanowiony dla racjonalnego zapewnienia ekonomicznego, efektywnego i 

wydajnego wykorzystania środków finansowych (de Koning R., 1999, s. 4). Analizu-

jąc powyższą nazwę wypada zatrzymać się nad znaczeniem poszczególnych słów. 

Użycie słowa „wewnętrzny” miało oznaczać, że dotyczy ona systemów i działalności 

kontrolnej wewnątrz scentralizowanej czy zdecentralizowanej administracji w opozy-

cji do zewnętrznej działalności kontrolnej państwowych kontrolerów/audytorów. Wo-

bec polskiej administracji publicznej, w ślad za popularyzacją koncepcji New Public 

Management czy good governance, formułowane są postulaty odejścia od kultury sto-

sowania przepisów na rzecz kultury osiągania rezultatów. Oznacza to także odejście 

od tradycyjnego nastawienia na realizację przepisów prawnych, czyli dbałości w 

pierwszym rzędzie o legalność, w kierunku uwzględniania innych kryteriów jak osz-

czędność, efektywność i skuteczność (sprawność). Jak jednak pokazały doświadczenia 

z rozumieniem i stosowaniem regulacji dotyczących kontroli finansowej, niezwykle 

trudno w sposób jednolity upowszechnić określone pojęcia bez sformułowania ich w 

przepisach prawnych, wciąż dla istotnej większości kierowników jednostek (i co rów-

nie istotne – organów kontrolnych) stanowiących podstawowy wyznacznik realizowa-

nych powinności. Większość osób zajmujących się kontrolą finansową (zarządczą) 

czy audytem wewnętrznym pamięta, że elementy kontroli finansowej, określone w 

standardach kontroli finansowej, były niemal identyczne z zasadami określonymi w 

obecnie obowiązujących standardach kontroli zarządczej. Jednakże zarówno użycie 

określenia „finansowa”, jak i zastosowane w przepisach odniesienie do gospodarki fi-

nansowej powodowało, iż powszechnie zawężano zakres kontroli finansowej do sfery 
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finansów i rachunkowości. Równie częste były argumenty negujące konieczność rea-

lizacji postulatów zawartych w standardach ze względu na ich brak mocy prawnej. W 

takim kontekście, rezygnacja z choćby minimalnego uregulowania w przepisach 

prawa powszechnie obowiązującego kwestii zarządzania jednostką mogłaby zatrzy-

mać powolną acz obserwowalną tendencję do upowszechniania się wśród kadry zarzą-

dzającej administracją publiczną świadomości obowiązków menedżerów publicznych 

oraz do zewnętrznej działalności kontrolnej parlamentu.  

Użycie słowa „kontrola” oznaczało wszystkie rodzaje działalności administracji i wła-

dzy związane z nadzorem nad zarządzaniem finansowym, mającym na celu „trzymanie 

pod kontrolą” własnych finansów.  

Użycie słowa „finansowy” odnosiło się do zaakcentowania zarówno finansowego, ale 

również administracyjnego, zarządczego czy budżetowego aspektu działalności admi-

nistracji. Dodatkowo, planowanie działalności, monitorowanie jakości zarządzania 

jednostką i sporządzanie na tej bazie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz 

sprawozdania. Zwiększenie się zakresu i skomplikowania zadań państwa w ostatnich 

stuleciach, rozrost administracji publicznej, wydłużenie procesu decyzyjnego oraz 

komplikacja procedur współbieżnie z rozwojem demokracji w wielu państwach do-

prowadziły do powstania systemu kontroli nad realizacją zadań państwa oraz rozlicza-

nia z ich efektów. W krajach anglosaskich fundamentem dla kontrolowania działań 

rządzących stała się zasada rozliczalności (ang. accountability). Zasada ta statuuje od-

powiedzialność polityków i urzędników za realizację nałożonych zadań. Jest ona ro-

zumiana przede wszystkim jako obowiązek przedstawiania sprawozdania ze swojej 

działalności oraz rozliczenia się z nałożonych zadań. Nie można go ograniczać do wy-

magania rozliczenia finansowego czy przedstawiania sprawozdania finansowego. Na-

leży mieć na uwadze szersze rozumienie pojęcia „rozliczenia się”, obejmujące odpo-

wiedź na pytania o skuteczność, oszczędność, legalność, terminowość i adekwatność 

podjętych działań oraz ich efektów w stosunku do celów i potrzeb. Opisanemu wyżej 

ujęciu rozliczalności w administracji anglosaskiej towarzyszy rozumienie kontroli 

jako panowania nad wykonaniem powierzonych zadań, działalnością podległych pod-

miotów i nad rozliczeniem ich z zadań (Chojna-Duch E., 2010, p. 60). Inaczej jest 

rozumiane pojęcie kontroli w Europie kontynentalnej, zwłaszcza we Francji. Pojęcie 

„kontrola” oznaczało tu nie panowanie, a przede wszystkim sprawdzenie stanu fak-

tycznego z planowanym czy wymaganym przez prawo i znalezienie uchybień w sto-

sunku do stanu zakładanego. Takie też jest tradycyjne rozumienie kontroli w Polsce. 

Przy tym podejściu kontrola polega na badaniu i aprobowaniu przez uprawnione osoby 
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działań jednostki kontrolowanej jeszcze przed ich faktycznym podjęciem (ex ante) lub 

po ich przeprowadzeniu (ex post). W tym rozumieniu kontrola wewnętrzna będzie kon-

trolą (albo jeszcze inaczej: inspekcją) wykonywaną przez uprawniony do tego zespół 

lub osobę umiejscowione wewnątrz badanej organizacji. Kontrola wewnętrzna (inter-

nal control) w anglosaskim rozumieniu tego słowa, używanym zarówno w przedsię-

biorstwach, jak i administracji publicznej, oznacza zespół rozwiązań znajdujących się 

wewnątrz poszczególnych instytucji, dopasowanych do charakteru jednostki oraz rea-

lizowanych przez nią zadań, zabezpieczający przed niewykonaniem zadań, marnotra-

wieniem zasobów oraz wbudowany w bieżącą działalność. Pojęcie kontroli wewnętrz-

nej w ujęciu doktrynalnie bliskim kontroli zarządczej, lecz nieco od niego węższym, 

bo ograniczonym do kwestii sprawozdawczości finansowej, jest używane przy prowa-

dzeniu rachunkowości przez wskazane przez przepisy prawa podmioty i ocenie spra-

wozdań finansowych przez biegłych rewidentów.  
Zgodnie z definicją ustawową wyrażoną w art. 68 ustawy o finansach publicznych 

(dalej: ufp), kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi 

ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zatem w każdej prawidłowo 

działającej jednostce samorządu terytorialnego (dalej: JST) kierownictwo powinno 

wiedzieć, czy: poszczególne komórki organizacyjne urzędu prawidłowo realizują 

przypisane im zadania, działają oszczędnie, wydajnie i skutecznie, dostarczając pro-

dukty i usługi na odpowiednim poziomie, czy przestrzegane są normy prawne oraz 

zarządzenia, polecenia i wytyczne kierownictwa; oraz czy są chronione zasoby (przed 

przypadkami marnotrawstwa, złego zarządzania, błędów, nadużyć itp.). Przepis art. 68 

ufp definiuje pojęcie kontroli zarządczej oraz wyznacza jej cele. W ufp z 2005 r. od-

powiadające obecnej kontroli zarządczej pojęcie kontroli finansowej zawierał art. 47 

ufp. Różnice pomiędzy powyższymi regulacjami nie dotyczą tylko nomenklatury 

("kontrola zarządcza" zamiast "kontrola finansowa"), ale dotycząc tego, iż aktualnie 

ufp kładzie nacisk na ustalanie celów i zapewnianie ich realizacji oraz odpowiedzial-

ność kierowników jednostek i ministrów (ich tzw. rozliczalność), podczas gdy ufp z 

2005 r. skupiała się na procesach realizacji zadań jednostek sektora finansów publicz-

nych. Przepis art. 68 ufp definiuje pojęcie kontroli zarządczej w sposób dalece odbie-

gający od tradycyjnego rozumienia kontroli występującego w prawie administracyj-

nym, tj. jako całościowy proces mający zapewnić realizację celów i zadań jednostek 

sektora finansów publicznych. Tak rozumiana kontrola zbliża się lub jest wręcz toż-
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sama z pojęciem zarządzania. Tradycyjnie w nauce polskiego prawa administracyj-

nego kontrola była rozumiana jako ustalenie stanu istniejącego i porównanie go ze 

stanem postulowanym (Lang J., 2001, p. 309).  

Wydaje się, że objaśniając pojęcia związane z kontrolą należy przywołać opisany 

przez J. Langa podział na kontrolę wewnętrzną instytucjonalną i kontrolę wewnętrzną 

funkcjonalną (Lang J., 2001, p. 350). Zgodnie z nim pod pojęciem kontroli wewnętrz-

nej instytucjonalnej rozumie się te czynności kontroli, które wykonywane są przez 

upoważnionego pracownika, zespół ludzki lub specjalnie wyodrębnioną w strukturze 

organizacyjnej danej organizacji komórkę kontrolną. Kontrola wewnętrzna funkcjo-

nalna to działanie wykonywane na każdym etapie zarządzania przez kierowników róż-

nych szczebli. Pojęcia związane z kontrolą wewnętrzną funkcjonalną czy instytucjo-

nalną nie są precyzyjnie sformułowane w polskim prawodawstwie. Jak wskazuje M. 

Antoniak pojecie kontroli wewnętrznej pojawia się w około 20 aktach prawnych obo-

wiązujących w Polsce (Antoniak M., 2012, p. 21). Pojęcie kontroli wewnętrznej jest 

często mylone i utożsamiane z pojęciem audytu wewnętrznego, odwołując się do an-

gielskiego określenia internal audit. Zgodnie z dzisiejszym stanem rzeczy pojęcie kon-

troli zarządczej zastąpiło pojęcie kontroli wewnętrznej oraz „skonsumowało” pojęcie 

kontroli finansowej. Zgodnie z nową filozofią kontrola zarządcza ma obejmować 

wszelkie procesy kontrolne w jednostce w tym kontrolę finansową, traktowaną jako 

szczególny rodzaj kontroli (najczęściej wewnętrznej), której przedmiotem są zjawiska 

i procesy finansowe. Wyodrębniana była ze względu na przedmiot kontroli. Pojęcie 

kontroli zarządczej ma wyraźne, nawet w swojej nazwie, odwołanie do zarządzania. 

Należy stwierdzić, że w istocie chodzi o organizację tego systemu – systemu zarzą-

dzania, którego jednym z elementów jest kontrola. Jak zwraca uwagę J. Płoskonka, 

system kontroli zarządczej to zbiór wszystkich działań ukierunkowanych na zgodne z 

prawem, skuteczne i efektywne osiągnięcie rezultatów (Gołębiowski G., 2019,). Kon-

trola zarządcza, zgodnie z intencją ustawodawcy, ma być systemem, który rozciąga się 

nie tylko w ramach jednostek, ale również dotyczy działów administracji rządowej. 

Pod pojęciem kontroli zarządczej należy rozumieć zarówno pojęcie instytucjonalnej 

jak i funkcjonalnej kontroli wewnętrznej (Płaskonka J., 2013, p. 43). Definicję kontroli 

zarządczej otwiera sformułowanie, iż stanowi ona „ogół działań” podejmowanych dla 

zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, osz-

czędny i terminowy. Ustawodawca uzupełnia definicję, wskazując na cele kontroli za-

rządczej, lecz nie wyjaśnia na czym polegać powinien „ogół działań” podejmowanych 

przez jednostkę. Wydaje się, że sformułowanie to służy podkreśleniu systemowego 
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charakteru kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza, rozumiana jako całościowy proces 

zintegrowany i przenikający całą działalność jednostki obejmuje bowiem nie tylko 

działania tradycyjnie uważane za działania kontrolne (ustalenie stanu istniejącego i 

porównanie go ze stanem postulowanym), lecz wszystkie działania służące zapewnie-

niu realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i ter-

minowy (INTOSAI GOV 9100, s. 9; INTOSAI, NIK, s. 7). Działania te są wyznaczone 

przez treść standardów kontroli i obejmują środowisko wewnętrzne, wyznaczanie ce-

lów, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontrolne, informację i komunikację oraz 

monitorowanie i ocenę. Zgodnie z treścią standardów kontroli zarządczej dla sektora 

finansów publicznych, model kontroli zarządczej oparty został na powszechnie akcep-

towanych modelach kontroli, tj.: tzw. modelu COSO (COSO, 2008), PIKW oraz stan-

dardzie INTOSAI GOV 9100 – Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej 

w sektorze publicznym, zmienionych standardach kontroli wewnętrznej służących 

skutecznemu zarządzaniu Komisji Europejskiej (INTOSAI GOV 9100).W konse-

kwencji koncepcja kontroli zarządczej ujęta w przepisach ustawy o finansach publicz-

nych oraz wynikająca ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicz-

nych, jest pojęciem zgodnym z kontrolą w ujęciu systemowym znanym teorii zarzą-

dzania oraz określonym przez powołane powyżej modele kontroli. Jest ona zatem ro-

zumiana jako całościowy proces, realizowany zarówno przez kierownictwo, jak i in-

nych pracowników organizacji (jst) w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia, że 

będą osiągane ogólne cele organizacji (jst) zapisane w art. 68 ust. 2 ufp. Tak rozumiana 

kontrola wewnętrzna składa się z wzajemnie powiązanych elementów (komponentów) 

określonych przez standardy kontroli zarządczej: środowiska kontroli (środowiska we-

wnętrznego), ustalania celów i zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli (działań 

w ramach systemu kontroli), informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny 

systemu kontroli. Systemowe rozumienie kontroli implikuje jej ścisłą integrację z dzia-

łalnością jednostki. Kontrola wewnętrzna (zarządcza) nie ogranicza się wyłącznie do 

działań tradycyjnie rozumianych jako kontrola instytucjonalna lub funkcjonalna, lecz 

jest zespołem działań, zdarzeń, mechanizmów, procesów, w które zaangażowane jest 

kierownictwo i pracownicy wszystkich szczebli, związanych ze sposobem w jaki jest 

wykonywana działalność jednostki. Przepis art. 68 ufp wyznacza kluczowe cele kon-

troli zarządczej rozumiane jako stany i cechy działalności jednostek sektora finansów 

publicznych których osiągnięcie powinna kontrola zapewniać. Zgodnie z art. 68 ust. 2 

ufp ogólne cele kontroli zarządczej obejmują (Misiąg W., 2019; Mikos-Sitek A., 2018, 

p. 68-73): 
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1. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 

2. skuteczność i efektywność działania – zapewnienie osiągnięcia celów i realiza-

cji zadań z zachowaniem najlepszej możliwej relacji pomiędzy ponoszonymi 

nakładami i osiąganymi efektami, 

3. wiarygodność sprawozdań, 

4. ochronę zasobów, 

5. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, 

6. efektywność i skuteczność przepływu informacji, 

7. zarządzanie ryzykiem. 

Powyższe cele są zgodne z celami występującymi w modelach COSO oraz INTOSAI. 

Warto zwrócić uwagę na to, że definicja kontroli wewnętrznej zawarta w standardach 

INTOSAI wskazuje, że kontrola wewnętrzna jako proces dotyczy zarządzania całością 

działalności organizacji, mając w tle konieczność wykonania misji przez jednostkę i 

reakcję na wszystkie rodzaje ryzyk. Jeszcze bardziej dobitnie INTOSAI zaznaczyła to 

w wydanymw 2001 r. krótkim dokumencie: wprowadzeniu do kontroli wewnętrznej 

przeznaczonym dla kierownictwa organizacji w administracji publicznej (INTOSAI 

GOV 9120, 2001, p. 5). 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego powyższe założenia oznaczają, że 

zadania są prawidłowo realizowane, zasoby chronione, a administracja samorządowa 

działa oszczędnie, efektywnie i skutecznie, dostarczając produkty i usługi na odpo-

wiednim poziomie, przestrzegając jednocześnie obowiązujących przepisów. KZ po-

winna być utożsamiona z zarządzaniem jednostką. Takie podejście oznacza, że w po-

jęciu tym mieści się każde działanie zmierzające do zapewnienia osiągnięcia celów 

wykonywanych zadań, w tym zarządzanie ryzykiem dla zwiększenia prawdopodo-

bieństwa zrealizowania zadań i celów jst. Szczególnie eksponuje się tutaj rolę kierow-

nictwa, które planuje, organizuje i kieruje działaniami w sposób, jaki będzie wystar-

czający do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że zrealizowane zostaną ogólne i 

szczegółowe cele jednostki. Kontrola zarządcza polega zatem na optymalnym wyko-

rzystaniu rozwiązań istniejących w jednostce, ich modyfikacji, o ile wystąpi taka po-

trzeba, albo wdrażaniu nowych rozwiązań zarządczych służących realizacji zadań i 

celów jednostki (Małecka-Łyszczek M., 2015, p. 14-16).  
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Analiza najnowszych badań, aktów prawnych i literatury przedmiotu, w których 

podjęto omówienie podjętej problematyki 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego z art. 69 ufp wynika, że zapewnienie 

funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do ob-

owiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego (Misiąg W., 2019; Mikos-Sitek A., 2018). Zatem przepisy 

prawa wprost nakładają obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej 

na wymienione w nich podmioty - wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodni-

czącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego – i nie wymieniają sekretarza ani 

skarbnika. Przepisy prawa nie nakładają expressis verbis na wymienione osoby odpo-

wiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej w danej jednostce samorządu te-

rytorialnego, w związku z czym nie określają także zakresu tej odpowiedzialności. 

Przepis art. 69 ufp określa ogólne wymagania wobec systemu kontroli zarządczej (jej 

cechy), określa odpowiedzialność za jej funkcjonowanie – na poziomie jednostki sek-

tora finansów publicznych oraz na poziomie działu administracji rządowej lub pozio-

mie jednostki samorządu terytorialnego – a także upoważnia Ministra Finansów do 

określenia szczegółowych wymagań wobec systemu kontroli zarządczej (w formie 

standardów i wytycznych), a ministra kierującego działem do określenia szczegóło-

wych wytycznych w tym zakresie dla kierowanych przez niego działów. Regulacja 

obowiązującej ustawy istotnie różni się od regulacji zawartej w ufp z 2005 r., w której 

nie określono ogólnych cech kontroli finansowej, a odpowiedzialność za jej funkcjo-

nowania spoczywała wyłącznie na kierownikach poszczególnych jednostek sektora fi-

nansów publicznych, którzy na mocy postanowień art. 47 ust. 3 ufp byli zobowiązani 

do ustalania procedur kontroli i zapewnienia ich przestrzegania. Przepis art. 69 ust. 1 

ufp wyznacza wymagane cechy kontroli zarządczej, którymi są: adekwatność, skutecz-

ność i efektywność. Rozumienie powyższych pojęć nie zostało określone ani w usta-

wie o finansach publicznych, ani w standardach kontroli zarządczej ustalonych przez 

Ministerstwo Finansów, ani w rozporządzeniu w sprawie wzoru oświadczenia o stanie 

kontroli zarządczej, które wymaga odniesienia się do tychże cech. Kierując się defini-

cjami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego oraz glosariuszu standardu IN-

TOSAI GOV 9100 można przyjąć następujące rozumienie powyższych cech: 

1. adekwatność (odpowiedniość) kontroli zarządczej polega na takim jej zapro-

jektowaniu (zaplanowaniu i zorganizowaniu), że istnieje racjonalne zapewnie-

nie, iż cele kontroli zarządczej zostaną osiągnięte nie tylko skutecznie, ale 

także efektywnie, 
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2. skuteczność odnosi się do osiągania celów lub zakresu, w jakim wyniki da-

nego działania są zgodne z przyjętym celem lub jego zamierzonymi skutkami, 

a więc zgodności między zamierzonymi a faktycznymi wynikami, 

3. efektywność obejmuje oszczędność (minimalizację nakładów) oraz wydaj-

ność (odpowiednią relację między efektami a poniesionymi nakładami). 

Należy zauważyć, iż powyższe cechy dotyczą systemu kontroli zarządczej – nie zaś 

samej działalności jednostki sektora finansów publicznych, które zostały określone w 

art. 68 ust. 2 ufp. W konsekwencji można zatem mówić, np. o adekwatnym, skutecz-

nym i efektywnym (lub nie) zapewnianiu zgodności działalności z prawem czy proce-

durami wewnętrznymi. Zgodnie z treścią art. 69 ust. 1 ufp za zapewnienie funkcjono-

wania kontroli zarządczej odpowiedzialni są: kierownik jednostki oraz odpowiednio 

minister kierujący działem lub wójt (burmistrz, prezydent miasta), przewodniczący za-

rządu jednostki samorządu terytorialnego (starosta, marszałek województwa). Z po-

wyższej regulacji wynika obowiązek funkcjonowania kontroli zarządczej na dwóch 

poziomach: 

1. na poziomie jednostki sektora finansów publicznych (tzw. pierwszy poziom 

kontroli zarządczej), za funkcjonowanie kontroli na tym poziomie odpowiada 

kierownik jednostki; 

2. na poziomie działu administracji rządowej lub na poziomie jednostki samo-

rządu terytorialnego (tzw. drugi poziom kontroli zarządczej). Za funkcjono-

wanie kontroli na tym poziomie odpowiadają odpowiednio minister kierujący 

działem albo wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek woje-

wództwa. 

Jednocześnie ani ustawa, ani standardy kontroli zarządczej nie określają kompetencji 

organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie kontroli zarządczej na drugim pozio-

mie. W konsekwencji zadania w tym zakresie muszą być przez powyższe organy wy-

konywane w ramach i na podstawie kompetencji przyznanych im w przepisach odręb-

nych. Kierownikiem jednostki, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 3 ufp, jest osoba 

uprawniona do zarządzania (kierowania) działalnością danej jednostki organizacyjnej 

sektora finansów publicznych. Stanowisko kierownika jednostki określają przepisy re-

gulujące działalność danej jednostki. Ustawa nie określa charakteru odpowiedzialności 

za funkcjonowanie kontroli zarządczej, a więc niejasna jest relacja pomiędzy odpo-

wiedzialnością za funkcjonowanie kontroli zarządczej, a odpowiedzialnością za nie-

wypełnienie obowiązków związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarząd-

czej uregulowaną w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
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publicznych, a także odpowiedzialnością za gospodarkę finansową określoną w art. 53 

ufp. Odnosząc się do odpowiedzialności za gospodarkę finansową można stwierdzić, 

iż zakres odpowiedzialności z tytułu funkcjonowania kontroli zarządczej jest przed-

miotowo szerszy, ponieważ samo pojęcie kontroli zarządczej wykracza poza zakres 

gospodarki finansowej, rozumianej jako czynności i procesy związane z tworzeniem i 

wykonywaniem planów finansowych (Misiąg W., 2019; Mikos-Sitek A., 2018). Do-

datkowo, odmiennie niż to ma miejsce w przypadku gospodarki finansowej, kierownik 

jednostki nie może tej odpowiedzialności przenieść w drodze powierzenia określonych 

czynności pracownikom jednostki. Z kolei w przypadku odpowiedzialności kierow-

nika jednostki uregulowanej w art. 18c ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dys-

cypliny finansów publicznych należy zauważyć, iż dotyczy ona niewykonania lub nie-

należytego wykonania przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obo-

wiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, 

jeżeli miało ono wpływ na enumeratywnie wymienione w przepisie czyny stanowiące 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tak zdefiniowana odpowiedzialność nie 

wyczerpuje zatem całego zakresu odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli za-

rządczej przede wszystkim z tego powodu iż obejmuje ona jedynie takie niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, które miało 

wpływ na zaistnienie określonych czynów. W konsekwencji wydaje się, że odpowie-

dzialność kierownika jednostki za adekwatne, efektywne i skuteczne funkcjonowanie 

kontroli zarządczej powinna być postrzegana w kontekście tzw. rozliczalności publicz-

nej. Zgodnie z glosariuszem standardu INTOSAI GOV 9100, rozliczalność publiczna 

(z ang. public accountability) jest zobowiązaniem osób lub podmiotów, w tym przed-

siębiorstw i korporacji publicznych, którym powierzono zasoby publiczne do odpo-

wiedzialności z tytułu obowiązków o charakterze fiskalnym, zarządczym i programo-

wym, jakie zostały na nie nałożone. Istotą zasady rozliczalności jest obowiązek wyka-

zania, przez podmioty gospodarujące środkami publicznymi, że powierzone im fundu-

sze były zarządzane lub kontrolowane zgodnie z warunkami, na jakich zostały udo-

stępnione, a więc ze skuteczności, oszczędności, legalności, terminowości i adekwat-

ności podjętych działań oraz ich efektów w stosunku do celów i potrzeb. Tak rozu-

miana odpowiedzialność wykracza poza wyznaczoną prawem odpowiedzialność 

karno - lub administracyjno-prawną i ma także wymiar polityczny. Przepisy art. 69 

ust. 3–5 ufp uprawniają Ministra Finansów oraz ministrów kierujących działami ad-
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ministracji rządowej do określenia szczegółowych wymagań wobec kontroli zarząd-

czej w formie standardów tejże kontroli oraz w formie wytycznych. Na podstawie po-

wyższej delegacji Minister Finansów wydał: 

1. standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Komunikat 

Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r., Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), 

2. szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jedno-

stek sektora finansów publicznych (Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z 16 

lutego 2011 r., Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11), 

3. szczegółowe wytyczne dla sektora finansów publicznych w zakresie plano-

wania i zarządzania ryzykiem (Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z 6  

grudnia 2012 r., Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56). 

Najważniejszym aktem prawnym są standardy kontroli zarządczej, które określają 

podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w całym sektorze finan-

sów publicznych. Standardy wyodrębniają pięć zasadniczych elementów systemu kon-

troli zarządczej oraz określają dla nich szczegółowe wymagania (standardy). Elementy 

systemu kontroli zarządczej obejmują: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ry-

zykiem, mechanizmy kontroli, informację i komunikację oraz monitorowanie i ocenę. 

 

Cele i metody badawcze podjęte w analizie tematu 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie i ocena prawnych regulacji dotyczą-

cych kontroli zarządczej w sektorze publicznym, z uwzględnieniem istniejącego 

stanu prawnego, nowych sposobów zarządzania, a także wątków problematycznych 

istotnych z punktu widzenia praktyki działania administracji. Artykuł prezentuje syn-

tetycznie istotę kontroli zarządczej, a także źródła, kontekst i cel powstania przepisów 

dotyczących kontroli zarządczej. W sposób uporządkowany przedstawia zasób pod-

stawowych aktów prawnych i innych dokumentów rządowych dotyczących kontroli 

zarządczej.  

Dodatkowym celem jest: 

1. przedstawienie koncepcji kontroli zarządczej ujętej w przepisach i ustawy 

o finansach publicznych z 2009 roku oraz standardach kontroli zarządczej 

z 2009 roku, za sprawą modelu kontroli wewnętrznej COSO oraz wskazówek 

dla standardów kontroli wewnętrznej INTOSAI; 

2. charakterystyka najważniejszych międzynarodowych dokumentów, które 

wpłynęły na kształt koncepcji kontroli zarządczej w Polsce oraz  opis elemen-
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tów kontroli zarządczej zgodnie z przyjętymi w sektorze finansów publicz-

nych w Polsce standardami, które nie tylko dopełniają definicje, ale stanowią 

również punkt odniesienia dla oceny skuteczności jej działania. 

Jako główną metodę badawczą zastosowano indukcję. Polega ona na wyprowadzeniu 

ogólnych wniosków czy też ustaleniu prawidłowości na podstawie analizy empirycz-

nie stwierdzonych zjawisk i procesów. Jest to typ wnioskowania na podstawie szcze-

gółów o właściwościach ogólnych zjawiska czy przedmiotu. Stosowanie tej metody 

wymaga przyjęcia założenia, że tylko fakty mogą stanowić podstawę naukowego 

wnioskowania. Faktami tymi są realnie zaistniałe sytuacje (społeczne, prawne, czy or-

ganizacyjne). Do metod indukcyjnych należą różnego rodzaju analizy, ekspertyzy, 

dane statystyczne oraz dokumenty naukowe stosowane w badaniach społecznych.  

Ponadto w pracy skorzystano z dwóch ogólnych metod badawczych, tj. metod anali-

tycznych i syntetycznych, charakteryzujących się szczególnym ujmowaniem badania 

rzeczywistości. Analiza traktuje rzeczywistość jako zbiorowisko pojedynczych, szcze-

gólnych cech i zdarzeń. Postępowanie według tej metody badawczej polega na rozło-

żeniu przedmiotu badań na części i na badaniu każdej z nich osobno lub na wykryciu 

składników tego przedmiotu. Ujemną cechą metody analitycznej jest nadmierne eks-

ponowanie szczegółów, powodujące nieraz tracenie z pola widzenia całości przed-

miotu badań. Utrudnia to pełne i obiektywne poznanie rzeczywistości, będącej co 

prawda zbiorowiskiem niezależnych elementów cząstkowych, zarazem jednak zespo-

łem części ściśle związanych z sobą w ograniczoną całość. Metoda syntetyczna trak-

tuje rzeczywistość jako zbiorowość cech, jej realizacja polega na poszukiwaniu wspól-

nych cech różnych zjawisk i zdarzeń, a następnie na ich wiązaniu w jednolitą całość. 

Zatem metoda syntetyczna bada i określa całość przedmiotu badań.  

Stosując kompleksowe (hybrydowe) podejście badawcze zastosowano także tak 

zwaną triangulację źródeł danych, czyli porównywanie informacji na temat kontroli 

zarządczej z różnych okresów, jak systemów prawnych, oraz riangulację teoretyczną 

– polegającą na analizowaniu pozyskanych danych z perspektywy wielu różnych teo-

retycznych koncepcji prawnych. 

 

Prezentacja przeprowadzonej analizy. Dyskusja 

Przykładowa procedura systemu kontroli zarządczej w jst (Wnioski z badań wła-

snych (statutowych) nad procedurami systemów kontroli zarządczej w różnych jst. 

Analizie poddano procedury stosowane w 19 samorządach.) 
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Organizacja kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza jako ogół działań podejmowa-

nych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 

oszczędny i terminowy, stwarza podstawy sprawnego zarządzania jst, dostarcza infor-

macji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem, sygnalizuje 

naruszenie prawa, zaniedbania i nieprawidłowości, ewentualne nadużycia i inne uchy-

bienia. Kontrola zarządcza w każdej jst funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych i musi uwzględniać specyfikę działalno-

ści prowadzonej przez daną jst (Standardy kontroli, 2009). 

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

należy do obowiązków wójta (burmistrza, prezydenta), starosty i marszałka. Za kon-

trolę zarządczą odpowiedzialni są w także Skarbnik, dyrektorzy (naczelnicy) poszcze-

gólnych wydziałów, kierownicy referatów w zakresie swoich kompetencji i w odnie-

sieniu do komórek organizacyjnych, którymi kierują, a także osoby zajmujące samo-

dzielne stanowiska pracy w zakresie swoich zadań, oraz osoby, którym powierzono 

określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem jst. 

W praktyce zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności wynikać musi z 

zakresu zadań zdefiniowanych w standardowym „Regulaminie Organizacyjnym” da-

nej JST dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz z podporządkowania tych 

komórek, ustalonego w schemacie organizacyjnym. Powierzenie obowiązków w za-

kresie gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem jst następuje zawsze w for-

mie pisemnego pełnomocnictwa lub upoważnienia. Przeważnie koordynacja systemu 

kontroli zarządczej w jst należy do Sekretarza, określanego w praktyce jako „Koordy-

natora kontroli zarządczej”, który w imieniu wójta (burmistrz, prezydenta), starosty 

czy marszałka województwa – sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem 

kontroli zarządczej w jst. 

System kontroli zarządczej i samokontrola. System kontroli zarządczej jst tworzą 

wewnętrzne mechanizmy kontrolne wbudowane w cykl działalności jednostki w po-

staci uporządkowanego zbioru procedur finansowych i około finansowych, instrukcji, 

regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych, które służą zapewnieniu realizacji ce-

lów i zadań jst w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Sys-

tem kontroli zarządczej w każdej jst ma formę zintegrowanego zbioru procedur i czyn-

ności oraz obejmuje: samokontrolę, kontrolę funkcjonalną sprawowaną przez osoby 

zajmujące stanowiska kierownicze oraz pracowników wyznaczonych do realizacji po-

wierzonych zadań oraz kontrolę instytucjonalną realizowaną w podmiotach kontrolo-
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wanych. Samokontrola realizowana jest w ramach powierzonych obowiązków służbo-

wych w toku codziennego wykonywania zadań przez wszystkich pracowników zatrud-

nionych w jst, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. 

Procedury powinny stanowić, iż w przypadku ujawnienia nieprawidłowości pracownik 

dokonujący samokontroli jest zobowiązany podjąć niezbędne działania zmierzające do 

usunięcia nieprawidłowości oraz niezwłocznie poinformować przełożonego o ujaw-

nionych nieprawidłowościach. Przełożony, który został poinformowany o ujawnio-

nych nieprawidłowościach, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć decyzję w sprawie 

dalszego toku postępowania w odniesieniu do ujawnionych nieprawidłowości. 

Kontrolę funkcjonalną wykonują wójt, zastępca wójta, burmistrz, zastępca burmistrza, 

prezydent, zastępca prezydenta, starosta, wicestarosta, marszałek województwa i 

członkowie zarządu oraz sekretarze wszystkich szczebli samorządu w stosunku do 

wszystkich pracowników i wszystkich wydziałów (referatów) w zakresie funkcjono-

wania danej jst. Skarbnik w stosunku do wszystkich wydziałów w zakresie gospodarki 

finansowej oraz prowadzenia dokumentacji związanej z pobieraniem i rozliczaniem 

środków finansowych, a dyrektorzy (naczelnicy wydziałów), kierownicy referatów na 

bieżąco w stosunku do podległych pracowników w postaci kontroli ex - ante (wstęp-

nej) – o charakterze zapobiegawczym, stosowanej przed podjęciem decyzji (zainicjo-

waniem działania) oraz kontroli bieżącej – prowadzonej w trakcie trwania i na każdym 

etapie działania, w celu wyeliminowania nieprawidłowości przed jego zakończeniem. 

Dyrektorzy (naczelnicy wydziałów) oraz kierownicy referatów zobowiązani są do pi-

semnego dokumentowania wyników kontroli stanowisk pracy przeprowadzonych wo-

bec podległych im pracowników. Kontrola instytucjonalna przeprowadzana jest przez 

pracowników, których obowiązek wykonywania kontroli został określony w indywi-

dualnych zakresach czynności służbowych, bądź którzy do wykonywania tego rodzaju 

kontroli zostali upoważnieni na piśmie przez wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, 

czy marszałka województwa. 

Ogólne wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w 

jst. Ogólne wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w 

jst definiują standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Stan-

dardy obejmują pięć grup odpowiadających poszczególnym obszarom kontroli zarząd-

czej, a mianowicie: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechani-

zmy kontroli, informacja i komunikacja oraz monitorowanie i ocena. 
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Grupa pierwsza stanowi środowisko wewnętrzne jst i obejmuje takie obszary jak: prze-

strzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, strukturę organizacyjną oraz 

procedury delegowania uprawnień. 

Grupa druga obejmuje cele i zarządzanie ryzykiem. Wójt (burmistrz, prezydent), sta-

rosta czy marszałek województwa określa misję danej jst w oparciu o jego ustawowe 

zadania, bazując na postulowanych kierunkach rozwoju, potrzebach lokalnej wspól-

noty samorządowej oraz uwzględniając analizę szans i zagrożeń z tym związanych. W 

każdej jst powinna obowiązywać dokument nazywany „Procedurą zarządzania ryzy-

kiem”, założeniem którego jest zidentyfikowanie ryzyka oraz ograniczenie jego nega-

tywnego oddziaływania. Procedura zarządzania ryzykiem stanowi narzędzie zarządza-

nia dla osób zarządzających oraz wytyczne dla wszystkich pracowników jst. Założe-

niem funkcjonujących „Procedur zarządzania ryzykiem ”w odniesieniu do głównych 

celów i zadań jst powinno być: 

1. poprawienie jakości świadczenia usług publicznych, 

2. efektywne zarządzanie jst poprzez wdrożenie właściwego ładu organizacyjnego, 

3. położenie większego nacisku w procesie zarządzania na sprawy faktycznie 

istotne, 

4. bardziej świadome podejmowanie przez osoby zarządzające kluczowych decyzji 

oraz związanego z nimi ryzyka, 

5. efektywne wykorzystanie zasobów danej jst, 

6. skuteczne zarządzanie projektami, 

7. dostosowanie działania do obowiązujących wymogów prawnych, 

8. ograniczenie ryzyka utraty szans, 

9. zapewnienie, aby mechanizmy kontrolne były adekwatne i skuteczne wobec ry-

zyka, 

10. wyeliminowanie nieetycznych zachowań. 

„Procedura zarządzania ryzykiem” w każdej jst powinna obejmować: analizę ryzyka, 

identyfikację ryzyka, ocenę ryzyka, ustalenie akceptowalnego poziomu ryzyka, reak-

cję na ryzyko oraz monitorowanie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem odbywa się zawsze 

na dwóch poziomach: strategicznym i operacyjnym. Zarządzanie ryzykiem na pozio-

mie strategicznym oparte jest na rocznej analizie ryzyka przeprowadzonej w strate-

gicznych obszarach działania danej jst, a zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyj-

nym stanowi rutynowy element zarządzania polegający na bieżącej identyfikacji, oce-

nie ryzyka i podejmowaniu działań korygujących i zaradczych. Zarządzanie ryzykiem 

na każdym z poziomów obejmuje następujące etapy: 
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1. identyfikacja ryzyka, które może oddziaływać na realizowanie zadań i osiąga-

nie celów danej jst, 

2. ocena i hierarchizacja ryzyka według prawdopodobieństwa wystąpienia ry-

zyka oraz potencjalnego wpływu skutków wystąpienia ryzyka na realizację 

zadań i osiąganie celów jst, 

3. określenie akceptowalnego poziomu ryzyka, 

4. zweryfikowanie istniejących mechanizmów wykorzystywanych do utrzyma-

nia ryzyka pod kontrolą dla założonej wielkości prawdopodobieństwa jego 

wystąpienia, 

5. zdefiniowanie działań wymaganych do zarządzania ryzykiem, które nie jest 

akceptowalne, 

6. wskazanie osób odpowiedzialnych za podjęcie działań korygujących i zarad-

czych oraz ustalenie terminu, do którego działania te należy podjąć, 

7. monitorowanie ryzyka i składanie raportów dotyczących podjętych działań 

korygujących i zaradczych. 

Za zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym odpowiada wójt ( burmistrz, pre-

zydent), starosta czy marszałek województwa poprzez: 

1. kształtowanie i wdrażanie polityki zarządzania ryzykiem, 

2. ocenę ryzyka na poziomie strategicznym, 

3. zdefiniowanie obszarów ryzyka (np. wyodrębnione obszary działania danej 

jst), 

4. określenie poziomu ryzyka akceptowalnego, 

5. ogłaszanie i wdrażanie „Procedur zarządzania ryzykiem”, 

6. monitorowanie skuteczności mechanizmów kontrolnych, 

7. wyznaczanie osób odpowiedzialnych za monitorowanie ryzyka na poziomie 

strategicznym. 

Na poziomie operacyjnym za zarządzanie ryzykiem odpowiadają dyrektorzy (naczel-

nicy wydziałów), kierownicy referatów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska 

pracy. 

Mechanizmy kontroli. W każdej jst musi obowiązywać zasada dokumentowania sys-

temu kontroli zarządczej. Zatem funkcjonujące „Procedury kontroli zarządczej” muszą 

być na bieżąco aktualizowane. Wszelkie zarządzenia, pełnomocnictwa i upoważnienia 

wójta, burmistrza, prezydenta, starosty czy marszałek województwa, a także proce-

dury, wytyczne i regulaminy wewnętrzne oraz zakresy obowiązków, odpowiedzialno-
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ści i uprawnień pracowników mają mieć formę pisemną. Dyrektorzy (naczelnicy wy-

działów), kierownicy referatów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy 

określają sposób dokumentowania systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do me-

rytorycznej działalności komórki organizacyjnej, uwzględniając specyfikę jej pracy. 

Nadzór w ramach kontroli zarządczej sprawują wójt, zastępca wójta, burmistrz, za-

stępca burmistrza, prezydent, zastępca prezydenta, starosta, wicestarosta, marszałek 

województwa i członkowie zarządu, skarbnicy oraz sekretarze wszystkich szczebli sa-

morządu w stosunku do wszystkich pracowników i wszystkich wydziałów (referatów). 

Sam nadzór powinien być realizowany poprzez takie rozwiązania jak: 

1. elektroniczna rejestracja czasu pracy pracowników jst, 

2. monitorowanie działań podejmowanych przez podległych pracowników oraz 

jednostki organizacyjne jst, 

3. weryfikacja dokumentów przedkładanych przez podległych pracowników i 

jednostki organizacyjne jst, 

4. okresowa ocena pracowników zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

5. udzielanie pracownikom i jednostkom organizacyjnym jst instrukcji i i wyja-

śnień, 

6. przeprowadzanie kontroli instytucjonalnych w wydziałach i wobec osób zaj-

mujących samodzielne stanowiska pracy oraz w jednostkach organizacyjnych 

danej jst, 

7. przeprowadzanie kontroli wstępnej i bieżącej dokumentów oraz stopnia reali-

zacji zadań przez podległych pracowników oraz jednostki organizacyjne jst, 

8. organizowanie roboczych spotkań, dyskusji i posiedzeń w celu rozwiązywania 

bieżących problemów, 

9. wydawanie - w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu podległych 

pracowników Starostwa lub jednostek organizacyjnych jst – wiążących pole-

ceń mających na celu ich usunięcie, 

10. reagowanie na wpływające skargi i wnioski w trybie określonym np. w „Re-

gulaminie Organizacyjnym JST”. 

Informacja i komunikacja. Osoby zarządzające oraz pracownicy jst muszą mieć za-

pewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków 

służbowych. Sam system komunikacji stosowany w jst ma umożliwiać sprawny i 

szybki przepływ potrzebnych informacji na zewnątrz, jak i wewnątrz jednostki, za-

równo w kierunku pionowym (przełożony – podwładny), jak i poziomym (pracownik-
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pracownik). Informacja i komunikacja w jst obejmuje: informację bieżącą, komunika-

cję wewnętrzną, oraz komunikację zewnętrzną. Skarbnik i Sekretarz oraz dyrektorzy 

(naczelnicy) wydziałów oraz kierownicy referatów są zobowiązani do zapewnienia 

pracownikom stałego dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania obowiąz-

ków służbowych oraz informacji organizacyjnych i technicznych, zgodnie z podziałem 

kompetencji i zadań określonym w „Regulaminie Organizacyjnym” danej jst oraz 

osoby te określają sposób i formę komunikacji z pracownikami, biorąc pod uwagę 

specyfikę i strukturę komórki organizacyjnej oraz efektywność, tj. właściwe zrozumie-

nie informacji przez odbiorców (zakresy czynności, polecenia służbowe, spotkania ro-

bocze, warsztaty, rozmowy, korespondencja wewnętrzna, przesyłanie komunikatów 

za pomocą sieci informatycznej i inne). 

Monitorowanie i ocena. System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowa-

niu i ocenie. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej ma na celu bieżące rozwią-

zywanie zidentyfikowanych problemów. Wójt, zastępca wójta, burmistrz, zastępca 

burmistrza, prezydent, zastępca prezydenta, starosta, wicestarosta, marszałek woje-

wództwa i członkowie zarządu, skarbnicy oraz sekretarze zobowiązani są do bieżącego 

monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, 

zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonym w „Regulaminie Organizacyj-

nym” jst, a w razie ujawnienia problemów do zastosowania środków mających na celu 

ich rozwiązanie oraz usprawnienie systemu kontroli zarządczej. Ocena systemu kon-

troli zarządczej dokonywana jest przede wszystkim poprzez: samoocenę, nadzór, au-

dyt wewnętrzny, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, oraz uzyskanie zapewnienia o sta-

nie kontroli zarządczej. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w wyniku którego 

wszyscy pracownicy raz w roku dokonują oceny funkcjonowania kontroli zarządczej 

w jst. Samoocena powinna zostać ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej dzia-

łalności i udokumentowana. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiek-

tywną, której celem jest wspieranie organów wykonawczych w realizacji celów i za-

dań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Kontrole 

wewnętrzne przeprowadzają pracownicy np. wydziału kontroli i nadzoru według zasad 

i trybu przeprowadzania kontroli określonych stosowanym zarządzeniem wewnętrz-

nym oraz pracownicy wydziałów jst w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych 

jst i podmiotach nadzorowanych, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji. Kontrole 

zewnętrzne przeprowadzają organy kontroli zewnętrznej według odrębnych przepi-

sów. 
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Wnioski 

Kontrola zarządcza pozwala spojrzeć na funkcjonowanie jst z perspektywy, tworzenia 

zaktualizowanej hierarchii celów i wprowadzania zmodyfikowanych metod działania 

w odniesieniu do realizowanych zadań. Z założenia system kontroli zarządczej cechuje 

elastyczność – dopasowuje się on do zróżnicowanych potrzeb jednostek, które są nim 

objęte, nie narzuca ujednoliconych rozwiązań, pozostawiając tym samym obszary do 

samodzielnego „zagospodarowania”, dając kierownikom jednostki możliwość podję-

cia decyzji zarówno w kwestii konkretnego działania, jak i narzędzi, za pomocą, któ-

rych stan pożądany zostanie osiągnięty. Ustawodawca nie narzuca w tym przypadku 

gotowych rozwiązań, eksponując znaczenie kluczowego dla KZ terminu „adekwat-

ność”. Zatem w stosunku do konkretnej jst warto rozważyć wprowadzenie rozwiązań 

przewidzianych w art. 70 ufp – oświadczenia o stanie kontroli zarządczej lub planu 

działalności. To rozwiązania obligatoryjne dla administracji rządowej, natomiast w 

przypadku struktur administracji samorządowej są one fakultatywne (dotyczy to ich 

wdrożenia, jak również kształtu, jaki przyjmą w poszczególnych jednostkach). Z po-

dobną sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do standardów, które nie wyznaczają 

jednolitego, wyczerpującego sposobu i formuły ich wdrożenia w jednostce. Standardy 

określają podstawowe wymagania, które w konkretnej sytuacji powinny być speł-

nione, aby dana jednostka, adekwatnie do zakresu działania i wielkości, była jak naj-

lepiej przygotowana do osiągania założonych przez nią celów. Regulamin, bądź in-

strukcja kontroli zarządczej w jst jako całości (II poziom) i jej jednostkach organiza-

cyjnych, w tym również w urzędzie jst (I poziom) oraz zarządzenie kierownika jed-

nostki o jego wdrożeniu są dokumentami bez których nie można mówić, że system tej 

kontroli został wdrożony. Regulamin ten, to dokument integrujący system, z odwoła-

niami do innych, wcześniej opracowanych i obowiązujących instrukcji oraz dokumen-

tów organizacyjnych. Można zatem stwierdzić, że posiadanie przez jednostkę regula-

minu kontroli zarządczej jest formalnym, zewnętrznym przejawem jej wdrożenia, 

choćby nawet nie doskonałego. Fakt ten jest i będzie w przyszłości przedmiotem każ-

dej kontroli i nadzoru uprawnionych organów, a czynności tych organów rozpoczynać 

się będą od analizy tego dokumentu.  

Będąc wyrazem nastawienia administracji publicznej na skuteczność, kontroli zarząd-

czej to rozwiązanie uwypuklające znaczenie jasno i przejrzyście wyartykułowanych 

celów dla złożonego procesu zarządzania organizacją. Kontrola zarządcza wskazuje, 

iż dobrze zarządzana organizacja, to organizacja, która m.in. osiąga postawione przed 
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nią cele, wykonuje swoje zadania w sposób wydajny i efektywny, zgodnie z obowią-

zującymi regulacjami, a jej sprawozdania odpowiadają stanu rzeczywistemu. Obok 

orientacji na realizację celów i zadań cechą charakterystyczną kontroli zarządczej jest 

akcentowanie indywidualnej odpowiedzialności kierownika (rozliczalności publicz-

nej). Kontrola zarządcza zakłada zatem samodoskonalenie organizacji, ciągłość dia-

gnozowania, monitorowania i poprawiania realizowanych przez organizację proce-

sów. Nie sposób więc uznać, że istnieje ujednolicona, wspólna dla wszystkich jedno-

stek ścieżka wdrażania kontroli zarządczej oraz iż kiedykolwiek będzie możliwe osią-

gnięcie etapu „wdrożenia” kontroli zarządczej. Zarządzanie jednostką nie jest bowiem 

projektem, który można kiedykolwiek uznać za zakończony. Kryteriami służącymi 

ocenie kontroli zarządzania w owych kluczowych obszarach są jej cele opisane w art. 

68 ufp 2009. Dlatego ponownie należy podkreślić, wbrew dość często formułowanym 

opiniom, że kontrola zarządcza nie można „wdrożyć”, gdyż nie ma ona charakteru 

nowego zadania czy projektu. Realizacja tej koncepcji oznacza tyle, co stałe dokony-

wanie oceny organizacji pod kątem zdolności do osiągania wyznaczonych celów oraz 

poprawianie narzędzi zarządzania (Walczak P., 2010, p. 486; Lipiec-Warzecha L., 

2011, p. 377). „Wdrożenie” tej koncepcji oznacza tylko w niewielkim zakresie wpro-

wadzenie obowiązku stosowania określonych narzędzi służących usunięciu słabości 

zidentyfikowanych a priori przez ustawodawcę (np. w zakresie obowiązkowego pla-

nowania działalności w działach administracji rządowej). Nie sposób jednak utrzymy-

wać, że są to narzędzia „nowe”, i co podkreślają niektórzy kierownicy jednostek, były 

stosowane przez nich od dawna mimo braku wyraźnie sformułowanego obowiązku 

prawnego. Co warto mocno podkreślić, w zamierzeniach twórców tej koncepcji funk-

cjonowanie kontroli zarządczej nie powinno oznaczać tworzenia martwej, formalnej 

struktury angażującej pracowników w tworzenie dokumentów wypełnionych treścią 

oderwaną od prawdziwych zadań, problemów kierownictwa i pracowników. Można 

powiedzieć więcej: organizacja, która dba jedynie o stworzenie formalnej struktury 

obowiązków i odpowiedzialności związanych np. ze sporządzeniem planu działalno-

ści, sprawozdania czy oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dowodzi już choćby 

tylko takim podejściem niskiej jakości funkcjonującej tam kontroli zarządczej. Zasto-

sowanie koncepcji kontroli zarządczej daje szansę na usprawnienie działanie każdej 

jednostki i struktur wyższego rzędu (działów administracji rządowej oraz jednostek 

samorządu terytorialnego). Warto jednak pamiętać, że kontrola zarządcza nie daje 

gwarancji, iż wyznaczone cele zostaną na pewno zrealizowane, ani zbiór uniwersal-
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nych recept likwidujących każdy problem (COSO I, 1992; INTOSAI, 2004; Kosikow-

ski C., 2010, p. 210). Art. 68 ust. 2 ufp 2009, zawiera wyszczególnienie celów kontroli 

zarządczej w organizacji (zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, 

ochrona zasobów, jak również wskazuje na konieczność zapewnienia działania niektó-

rych niezbędnych elementów kontroli zarządczej (przestrzeganie i promowanie zasad 

etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, zarządza-

nie ryzykiem). Należy zwrócić uwagę, że art. 69 ust. 1 ufp nakazuje ministrowi, wój-

towi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, przewodniczącemu zarządu jst lub kierow-

nikowi jednostki zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej 

kontroli zarządczej. Kontrola w administracji publicznej w tradycyjnym rozumieniu to 

sprawdzenie czy porównanie stanu wyznaczonego (najczęściej w przepisach obowią-

zującego prawa) ze stanem faktycznym faktycznego poprzez ustalenie stanu faktycz-

nego i udokumentowanie uchybień i podstaw do odpowiedzialności. Kontrola w tra-

dycyjnym rozumieniu jest często wykonywana przez wyspecjalizowanych pracowni-

ków – kontrolerów w ramach sformalizowanego postępowania kontrolnego, w czasie 

którego kontrolowany musi się poddać czynnościom kontrolnym. Taka kontrola może 

być nastawiona przede wszystkim wyszukiwanie nieprawidłowości oraz przypadków 

łamania przepisów prawa i innych procedur. Zadaniem kontrolerów może być również 

mierzenie stopnia skuteczności działań czy oceny adekwatności działań z perspektywy 

wyznaczonych celów. Natomiast należy jasno stwierdzić, że prowadzona wewnątrz 

organizacji kontrola w powyższym rozumieniu jest jednym z elementów kontroli za-

rządczej jako jeden ze sposobów dostarczenia informacji potrzebnej do zarządzania 

oraz narzędziem reakcji na ryzyka występujące w działalności jednostki. Natomiast 

kontrola zarządcza jest pojęciem zdecydowanie szerszym i opartym na modelu kon-

troli wewnętrznej COSO (Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w admi-

nistracji publicznej, 2006; Chojna – Duch E., 2010, p. 59-60; Marcinkowski L., 2010, 

p. 106-113). Warto podkreślić związek kontroli zarządczej z zarządzaniem jednost-

kami w administracji publiczną, nie ograniczający się wyłącznie do kontrolowania po-

szczególnych aspektów ich działalności. Charakter prawny koncepcji kontroli zarząd-

czej ujęta w przepisach ufp jest przedmiotem dyskusji i dociekań prawników – specja-

listów od prawa administracyjnego oraz problematyki zarządzania w administracji. W 

tej teoretycznej dyskusji pojęcie kontroli zarządczej jest najczęściej porównywane i 

odnoszone do instytucji prawa administracyjnego takich jak kierowanie, nadzór i kon-

trola (Szostak R., 2010, p. 3 – 20). Status kontroli zarządczej w sektorze finansów 
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publicznych trafnie oddaje A. Szpor, określając ją jako „szczególny reżim prawny”. 

A. Szpor określił reżim prawny jako: „zespół wyodrębnionych norm mających zasto-

sowanie do określonej kategorii osób, rzeczy bądź sytuacji zdefiniowanej w prawie 

pozytywnym. Pojęcie reżimu jest pokrewne z pojęciem instytucji prawnej (zespół 

norm). O ile jednak pojęcie instytucji prawnej służy przede wszystkim zwróceniu 

uwagi na cel i funkcjonalność norm, o tyle pojęcie reżimu wskazuje na występowanie 

w przepisach określonej, wyodrębnionej kategorii osób, rzeczy bądź sytuacji, których 

cechy skłoniły ustawodawcę do ustanowienia specyficznego zestawu norm” (Szpor. 

A., 2011, p. 8 – 28). 
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