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Kontrola zarządcza w zarządzaniu biznesem

Streszczenie

Artykuł ma charakter metodologiczno-koncepcyjny. Celem jest pokazanie po-
trzeby i możliwości stosowania kontroli zarządczej w podmiotach gospodarczych 
różnej wielkości. Przedstawiono wypracowane standardy kontroli zarządczej 
INTOSAI GOV 9100 (2004). Podjęto próbę pokazania praktycznych obszarów, 
w których należy stosować te standardy oraz wyspecyfikowano przyczyny słabego 
stosowania praktycznego tych standardów. Wykazano, ze najważniejszym polem 
stosowania winny być małe firmy, w których poziom zarządzania i wspomagania 
nowoczesnymi narzędziami jest najmniejszy. 

Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, standardy wspomagania zarządzania, proble-
my zarządzania ryzykiem.

Kody JEL: F36, G32, M1, M48, P12

Wstęp

Wzrastająca niepewność i różnicowanie się zarówno zasobów, jak i otoczenia wewnętrz-
nego oraz zewnętrznego we współczesnym biznesie prowadzi do integrowania działań 
kontrolnych, które znalazły swój wyraz w kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza jest roz-
wiązaniem organizacyjnym, które opracowano na pewnym etapie rozwoju teorii i praktyki 
zarządzania, w reakcji na – stwierdzone w danym okresie – patologie zarządzania. Odnosi 
się to zwłaszcza do rozluźnienia mechanizmów kontrolnych. W tym organizacyjnym roz-
wiązaniu kluczowe są: przejrzystość systemu oraz mechanizmy wczesnego ostrzegania 
kierownictwa organizacji przed utratą kontaktu z rzeczywistością. Służą temu głównie 
działania kontrolne, z których najważniejszą rolę spełniają: zarządzanie ryzykiem, audyt 
wewnętrzny i kontrola wewnętrzna. W szczególności kontrola zarządcza jest nakierowa-
na na nieskuteczność i nieefektywność, niewiarygodność sprawozdawczości, brak ochrony 
zasobów, nieetyczne postępowania i nieznajomość zasad etycznych, niewłaściwy przepływ 
informacji, niedocenianie zarządzania wiedzą oraz niewłaściwe podejście do ryzyk w dzia-
łalności. Zagrażają one osiąganiu wyznaczonych przez organizację celów, które wiodą do 
realizacji misji jednostki. Jest potrzeba i możliwość stosowania kontroli zarządczej.

Pojęcie i zakres kontroli zarządczej

System kontroli zarządczej to sposób spojrzenia na organizację, który ma ułatwić zarzą-
dzanie nią w uporządkowany sposób. Kontrolę zarządczą można uznać za szczególne, ela-
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styczne rozwiązanie organizacyjne, którego celem jest ciągłe samodoskonalenie organizacji 
przez partycypacyjny system planowania, orientację na wymierne rezultaty, przejrzystość 
działania oraz osobistą odpowiedzialność za wyniki. W istocie kontrola zarządcza to spe-
cyficzne rozwiązanie organizacyjne, które wdraża się w organizacji, utrzymuje i doskonali, 
aby poprawić jej przejrzystość – zarówno dla tych, którzy nią kierują, jak i dla tych, którzy 
w niej pracują, ale także dla tych, którzy – z różnych przyczyn – są zainteresowani jej pra-
widłowym funkcjonowaniem (Szpor 2016). Kontrola zarządcza zakłada samodoskonalenie 
organizacji, ciągłość diagnozowania, monitorowania i poprawiania realizowanych przez or-
ganizację procesów. Kluczowym elementem i węzłowym problemem kontroli zarządczej 
są mierniki − wskaźniki stopnia realizacji celów. Na realizację celów jest ukierunkowa-
ny zarówno system zarządzania ryzykiem, jak i system audytu wewnętrznego oraz system 
kontroli wewnętrznej. Kontrola zarządcza nie tworzy nowych konstrukcji, ale opiera się na 
wykorzystaniu już istniejących.

Standardy kontroli zarządczej w biznesie

Wypracowane w zachodnim biznesie rozwiązania kontroli zarządczej przyjęły formę 
modelu kontroli wewnętrznej COSO1 oraz wskazówek dla standardów kontroli wewnętrz-
nej INTOSAI2 traktowanej jako kontrola wewnętrzna (internal control). Standardy opisują 
elementy systemu wpływające na działalność organizacji i zawierają wskazówki co do ob-
szarów, na które należy zwrócić uwagę.

W modelu COSO kontrola wewnętrzna została opisana jako proces, zależny od kierow-
nictwa i pracowników jednostki, zaprojektowany w celu racjonalnego zapewnienia, że zo-
staną osiągnięte następujące cele: efektywność i wydajność operacji – w tym skuteczność, 
zyskowność oraz ochrony zasobów, prawdziwość sprawozdań finansowych oraz zgodność 
z obowiązującym prawem i regulacjami, którym podlega jednostka. Obok celów, w ramach 
modelu COSO równolegle sformułowano pięć powiązanych ze sobą obszarów: środowisko 
wewnętrzne (A), cele i zarządzanie ryzykiem (B), mechanizmy kontroli (C), informacja 
i komunikacja (D) oraz monitorowanie i ocena (E) (Ministerstwo Finansów 2012).

1  COSO I (1992) COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (pol. Komitet Organizacji 
Sponsorujących Komisję Treadway`a), komitet utworzony w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku przez 5 wielkich organiza-
cji zawodowych skupiających dyrektorów finansowych, księgowych oraz audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. Komitet 
został powołany w celu poparcia Krajowej Komisji ds. Oszustw w Sprawozdawczości Finansowej, kierowanej przez Jamesa 
C. Treadway`a (młodszego). Był niezależną od instytucji publicznych inicjatywą, mającą na celu badanie czynników umożli-
wiających wykrycie i raportowanie oszustw finansowych (COSO 1992).
2  INTOSAI GOV 9100 (2004) INTOSAI - International Organization of Supreme Audit Institutions (Międzynarodowa 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) – utworzona w 1953 roku jest międzynarodową, niezależną i pozarządową orga-
nizacją najwyższych instytucji audytowych. Obecnie skupia 188 instytucji krajowych, w tym polską Najwyższą Izbę Kontroli 
(NIK), Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz ma 4 członków stowarzyszonych, w tym IIA i Bank Światowy. Działalność 
INTOSAI obejmuje cztery obszary: opracowywanie profesjonalnych standardów oraz metodyki kontroli, umacnianie kom-
petencji instytucji kontrolnych (członków organizacji), wymiana wiedzy i doświadczenia oraz działanie organizacji na arenie 
międzynarodowej (INTOSAI 2004).
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Według INTOSAI, w wymienionych obszarach (zaznaczonych wielkimi literami w na-
wiasie) występują standardy, które niżej wyszczególniono ze wskazaniem ich oddziaływa-
nia.

Standard A.1: Przestrzeganie wartości etycznych, zobowiązujący do poznania i sto-
sowania ogólnie przyjętych zasady moralności i etyki, jak również obowiązujących standar-
dów etyki zawodowej.

Standard A.2: Kompetencje zawodowe. Należy zadbać, aby zarówno osoby zarzą-
dzające, jak i pracownicy posiadali wystarczającą wiedzę, umiejętności i kompetencje. 
Pracownikom należy stworzyć możliwości rozwoju zawodowego. 

Standard A.3: Struktura organizacyjna − powinna być dostosowana do aktualnych 
celów i zadań organizacji. Spłaszczenie tej struktury wprawdzie umożliwia szybszą i bar-
dziej płynną realizację zadań, jednak może pozbawiać kierownictwo możliwości prowadze-
nia efektywnej kontroli nad procesami, jeśli liczba osób podległych jest za duża.

Standard A.4: Delegowanie uprawnień. Zakres i przyznane kompetencje powinny od-
powiadać wadze podejmowanych decyzji, stopniu ich skomplikowania oraz związanemu 
z nimi ryzyku.

Standard B.5: Misja – to możliwie najbardziej syntetycznie ujęty opis wskazujący 
podstawową działalność jednostki. Określa ona powód istnienia organizacji oraz wyznacza 
podstawowy kontekst dla jej wszelkich działań. Misja jednostki organizacyjnej powinna 
odnosić się do obszaru, którym się zajmuje.

Standard B.6: Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. Cele 
i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie na-
leży monitorować i oceniać możliwie konkretnie, za pomocą wyznaczonych mierników. 
Formułując cele należy zadbać, aby wskazać także jednostki, komórki organizacyjne lub 
osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich 
realizacji.

Standard B.7: Identyfikacja ryzyka. Ryzyko to inaczej wpływ niepewności na cele 
jednostki z określonym prawdopodobieństwem. Efekt ten może mieć charakter pozytywny 
lub negatywny. Aby móc prawidłowo reagować na ryzyko, konieczna jest jego wcześniejsza 
identyfikacja i pomiar. Opis ryzyka powinien obejmować przede wszystkim przyczynę od-
działywania oraz jego wpływ na cele organizacji.

Standard B.8: Analiza ryzyka – polega na oszacowaniu istotności ryzyka poprzez okre-
ślenie prawdopodobieństwa wystąpienia i możliwych jego skutków.

Standard B.9: Reakcja na ryzyko to tolerowanie (dopuszczenie ryzyka), działanie (re-
agowanie na ryzyko poprzez mechanizmy kontroli), przeniesienie (np. przez outsourcing 
pewnych działań), wycofanie się (zakończenie działalności narażającej na ryzyko). Sposób 
reakcji na ryzyko będzie zależał od poziomu akceptowanego ryzyka – tzw. apetytu na ryzy-
ko (przykładowo ryzyko oceniane jako mało istotne może być przez jednostkę tolerowane) 
oraz relacji kosztów wdrożenia działań, które stanowiłyby odpowiedź na ryzyko a także 
korzyści uzyskanych z tych działań.
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Standard C.10: Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej. Podstawową doku-
mentację w ramach kontroli zarządczej stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytycz-
ne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowni-
ków.

Standard C.11: Nadzór – oznacza ustanowienie potrzebnych mechanizmów w stosun-
kach między kierownikiem i podległymi mu pracownikami oraz między pracownikami róż-
nych szczebli. Umożliwia komunikację w obu kierunkach: zarówno na linii wykonawczej 
(nadzorujący-nadzorowany), jak i wykonawczo-kierowniczej (nadzorujący-kierownictwo). 
W drodze nadzoru wykrywa się i eliminuje błędy, nieporozumienia i nieprawidłową prakty-
kę oraz zapobiega się ich powtarzaniu w przyszłości.

Standard C.12: Ciągłość działalności. Kluczową rolę odgrywa zarządzanie zasobami 
ludzkimi, w szczególności polityka kadrowa. Należy zidentyfikować pracowników, którzy 
z uwagi na swoją szczególną wiedzę, doświadczenie lub umiejętności posiadają kluczowe 
znaczenie dla prawidłowej działalności jednostki. Należy opracować zasady udzielania urlo-
pów i zastępstwa.

Standard C.13: Ochrona zasobów – obejmuje przede wszystkim ochronę fizyczną jed-
nostki i jej pracowników, ochronę zasobów materialnych, ochronę środków finansowych 
oraz ochronę informacji, aby dostęp do zasobów miały wyłącznie upoważnione osoby. 
Konieczne jest zidentyfikowanie zasobów o znaczeniu krytycznym dla funkcjonowania jed-
nostki.

Standard C.14: Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych 
i gospodarczych. Najistotniejsze jest zachowywanie dokumentacji oraz jej prawidłowe za-
bezpieczenie przed osobami niepowołanymi. Ponadto zabezpiecza się dokumenty przed nie-
autoryzowanymi zmianami, a te autoryzowane posiadają określonego właściciela.

Standard C.15: Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych. Należy 
zbudować system przydzielania i ograniczania dostępu do systemu informatycznego, a na-
stępnie zbadać szczelność tego systemu z perspektywy osoby nieuprawnionej. Trzeba za-
bezpieczyć się przed możliwością nieuprawnionych lub nie zatwierdzonych modyfikacji.

Standard D.16: Bieżąca informacja. Osobom zarządzającym i pracownikom należy 
zapewnić, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do 
realizacji zadań.

Standard D.17: Komunikacja wewnętrzna. Kierownictwo musi otrzymywać informa-
cje o stanie realizacji zadań, o ryzykach, o stanie wykonania i skutkach działań podjętych dla 
ich minimalizowania oraz na bieżąco informować kierowników komórek organizacyjnych 
o planach ryzyka, nowych inicjatywach i innych ważnych zdarzeniach. W trakcie wyko-
nywania zadań bardzo istotna jest sprawna komunikacja pomiędzy komórkami i osobami, 
których działalność jest ze sobą powiązana (np.: kadry i płace, zakupy i finanse).

Standard D.18: Komunikacja zewnętrzna. Dotyczy w szczególności otwartych i efek-
tywnych kanałów komunikacji z klientami, dostawcami, usługodawcami, ekspertami i inny-
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mi podmiotami, które mogą wpłynąć na poprawę jakości produktów, usług lub działalności 
jednostki oraz instytucjami, które mają wpływ na ryzyko w działalności jednostki.

Standard E.19: Monitorowanie systemu kontroli zarządczej – powinno być przede 
wszystkim domeną ścisłego kierownictwa, ale dla prawidłowego funkcjonowania kontro-
li zarządczej powinny zostać zobowiązane także inne osoby pełniące w jednostce funkcje 
kierownicze. Jednym z najważniejszych źródeł informacji zwrotnej powinny być regularne 
spotkania z pracownikami.

Standard E.20: Samoocena. Może ona dotyczyć poszczególnych procesów zachodzą-
cych w jednostce, a także poszczególnych elementów kontroli zarządczej. Musi być doku-
mentowana.

Standard E.21: Audyt wewnętrzny – prowadzi obiektywną i niezależną ocenę kontroli 
zarządczej. Stwierdzone przez audyt wady elementów kontroli zarządczej powinny zostać 
szybko zakomunikowane kierownictwu i pracownikom.

Standard E.22: Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej. Zaleca się co-
roczne potwierdzenie uzyskania powyższego zapewnienia w formie oświadczenia kierow-
nictwa o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

Każda organizacja w inny sposób może realizować poszczególne standardy i jest to sytu-
acja dopuszczalna i prawidłowa, zgodna z zamiarami twórcy standardów.

Rodzaje narzędzi kontroli zarządczej

W kontroli zarządczej szczególnie ważne jest nakierowanie na cele, możliwość ich mie-
rzenia i konkretność oceny ich realizacji. Jako narzędzia wykorzystuje się przy tym: 
1) system zarządzania ryzykiem, 
2) system audytu wewnętrznego, 
3) system kontroli wewnętrznej.

Istotne znaczenie dla procesu kontroli zarządczej mają przy tym w szczególności: umie-
jętność określania misji, wyznaczania celów, zadań i działań oraz ocena przeprowadzana na 
ogół z wykorzystaniem ankiet samooceny przygotowywanych przez kierownictwo. Misją 
jednostki jest uzasadnienie sensu jej istnienia, podstawa egzystencji. Cele dzielimy na stra-
tegiczne i operacyjne. Cel strategiczny to kierunek działania, nie przyszły stan, ale proces 
rozwojowy. Cel operacyjny to działanie na rzecz osiągnięcia celu strategicznego. Natomiast 
zadanie to przedsięwzięcie (przedsięwzięcia) na rzecz realizacji celu operacyjnego. Cele, 
zadania i działania powinny być corocznie definiowane w planie działalności jednostki.

Kryteria ustalania celów: istotność, precyzja i konkretność, spójność, mierzalność, okre-
ślenie w czasie i realistyczność. Przy formułowaniu celu należy określić stan wyjściowy (na 
początku realizacji celu) – bazowy i stan docelowy. Za wartość docelową miernika uznaje 
się wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku przez realizację danego 
zadania. Mierniki powinny: umożliwiać określanie stopnia realizacji celów, tj. mierzyć sku-
teczność i efektywność realizacji zadań i działań, być adekwatne do stopnia realizacji posta-
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wionych celów i skutecznie oraz efektywnie oddawać rzeczywisty obraz mierzonego obsza-
ru, być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach, być zdefiniowane 
w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie, mierzyć tylko 
to, na co wykonawca zadania/działania ma wpływ, posiadać wiarygodne i szybko dostępne 
źródło danych, nie powinny mieć wartości logicznych (tak/nie), opisowych lub ukazujących 
poziom finansowania lub jego dynamikę.

Ocena działania kontroli zarządczej służy identyfikacji jej słabości i niedoskonałości tak, 
aby prawidłowo zaprojektować i zastosować odpowiednie środki naprawcze dla racjonalne-
go zapewnienia realizacji celów i zadań organizacji w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy. Ocena może być dokonywana na bieżąco, np. w ramach systemu 
zarządzania ryzykiem, bieżącej oceny zarządzania czy w drodze samooceny. Oświadczenie 
o stanie kontroli zarządczej jest podstawowym dokumentem, w którym osoba zobowiązana 
do zapewnienia właściwego funkcjonowania kontroli zarządczej dokonuje jej samooceny. 
Oświadczenie zostało podzielone na trzy działy. Pierwszy zawiera oświadczenie – ocenę 
stanu kontroli zarządczej. W drugim dziale oświadczenia powinny zostać przedstawione 
zastrzeżenia co do funkcjonowania kontroli zarządczej, natomiast dział trzeci obejmuje 
opis działań podjętych w celu poprawy systemu kontroli. Osoba zobowiązana do złożenia 
oświadczenia powinna odnieść się do zgodności działalności z przepisami prawa oraz proce-
durami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, 
ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywno-
ści i skuteczności przepływu informacji i zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z pięciu elementów kontroli zarządczej i jej najważ-
niejszym narzędziem. Ryzyko definiowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zda-
rzenia, które będzie miało negatywny wpływ na realizację założonych celów (efekt nie-
pewności w odniesieniu do celów jednostki). Ryzyka mogą mieć swoje źródła wewnątrz 
jednostki, jak również w środowisku, w którym jednostka funkcjonuje. Zarządzanie ryzy-
kiem ściśle wiąże się z celami, które realizuje jednostka. Ryzykami mogącymi utrudnić 
lub uniemożliwić realizację celów należy zarządzać. Warunkiem właściwego zarządzania 
ryzykiem jest dokładne poznanie i opisanie ryzyk (Ministerstwo Finansów 2011). Podstawą 
zarządzania ryzykiem są jasno wyznaczone cele jednostki. W zarządzaniu ryzykiem wyod-
rębnia się identyfikację i pomiar ryzyka, analizę ryzyka, postrzeganie (odniesienie do i reak-
cji na) ryzyka przez kierownictwo oraz monitorowanie i ocenę ryzyka.

Korzyści z zarządzania ryzykiem wynikają z wdrożenia i odpowiedniego utrzymywania 
systemu zarządzania ryzykiem, który może zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia ce-
lów, zachęca do aktywnego zarządzania, zwiększa świadomość potrzeby identyfikacji i po-
stępowania z ryzykiem w organizacji, wspiera i doskonali identyfikację zagrożeń i szans, 
ustanawia solidne podstawy dla podejmowania decyzji i planowania, wspiera zapewnienie 
zgodności z prawem oraz z innymi wymogami, doskonali sprawozdawczość finansową, 
doskonali ład organizacyjny, wzmacnia zaufanie interesariuszy do organizacji, doskonali 
mechanizmy kontroli, pozwala na skuteczne alokowanie i wykorzystywanie zasobów do 
postępowania z ryzykiem, poprawia operacyjną skuteczność i efektywność, doskonali prze-
ciwdziałanie stratom, minimalizuje straty, doskonali uczenie się organizacji.
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Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przy-
sporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systema-
tycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, 
kontroli i ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organi-
zacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również po-
przez doradztwo (Instytut Audytorów Wewnętrznych 2011). System audytu wewnętrznego 
ma służyć systematycznej, niezależnej i obiektywnej ocenie kontroli zarządczej w jednost-
ce. Jej efektem powinny być m.in. zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontro-
li zarządczej lub wprowadzenia usprawnień. Działania systemu audytu wewnętrznego nie 
należy łączyć z czynnościami związanymi z zarządzaniem jednostką. Niezależność audytu 
wewnętrznego oznacza między innymi powstrzymywanie się od działań, które stanowią 
element budowania kontroli zarządczej i zarządzania jednostką, ponieważ jest to zadanie 
kierownictwa, którego nie można delegować na audytora. Doradcza rola audytora może 
się jednak przejawiać w podejmowaniu działalności związanej z propagowaniem i edukacją 
w zakresie kontroli zarządczej. Celami audytu wewnętrznego są w szczególności: certyfika-
cja systemu zarządzania instytucją, która daje racjonalne zapewnienie prawidłowego funk-
cjonowania, działanie prewencyjne, którego celem jest uniknięcie błędów i nieprawidłowo-
ści w przyszłości, nastawienie na ulepszenie sposobu zarządzania (poprzez usprawnienie 
systemu kontroli wewnętrznej). Stwierdzenie przez audyt ewentualnych nieprawidłowości 
jest zaledwie produktem ubocznym jego działalności.

Wewnętrzna kontrola instytucjonalna jest instytucją dobrze zakorzenioną w polskich 
przedsiębiorstwach. W większych jednostkach istnieją osobne komórki kontroli. System 
kontroli wewnętrznej dostarcza informacji na temat wielu obszarów działania, która może 
być wykorzystana do oceny funkcjonowania elementów kontroli zarządczej. Kontrola ta 
jest ukierunkowana na pozyskiwanie informacji o nieprawidłowościach. Niektóre komórki 
kontroli mogą działać tworząc plany kontroli na podstawie analizy ryzyka, mogą zdobywać 
informacje stosując podobne narzędzia i techniki pozyskiwania informacji jak audyt we-
wnętrzny. Może mieć formę kontroli permanentnej lub doraźnej (inspekcji).

Problemy z praktycznym wykorzystaniem zarządzania ryzykiem, 
audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej

Przedstawione zasady i standardy sugerują, że nie ma problemu z ich praktycznym stoso-
waniem. Jednak bliższa analiza praktyki pokazuje zupełnie inny obraz. Ponieważ zapomina 
się o faktycznej strukturze podmiotów gospodarczych w Polsce w której dominują cztery 
grupy podmiotów (por. tabela 1): jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki kapitałowe, 
spółki cywilne i spółki osobowe. W zasadzie każda z tych grup jest tak różna, że wymagane 
jest oddzielne ich przebadanie i odpowiedzenie sobie co i w jakim zakresie jest wykorzysty-
wane. Wstępne analizy wykazują, że największa liczba podmiotów, tj. tych, które prowadzą 
jednoosobową działalność gospodarczą, nie stosuje żadnej z metod z zakresu narzędzi zwią-
zanych z ograniczaniem ryzyka, audytu wewnętrznego, czy też kontroli wewnętrznej.
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Tabela 1 
Liczba przedsiębiorstw z podziałem na formy prowadzenia działalności gospodarczej 

Forma prawna firmy 2014 2015

Jednoosobowa działalność gospodarcza 2 961 239 2 972 144
Spółki cywilne 285 448 286 759
Spółki osobowe 57 783 60 246
−	 jawne 34 841 35 896
−	partnerskie 2 046 2 150
−	komandytowe 156 52 20 391
−	komandytowo-akcyjne 5 244 4 699
Kapitałowe 356 030 374 277
−	 z ograniczoną odpowiedzialnością 345 135 362 394
−	 akcyjne 10 895 11 380
Spółdzielnie 17 605 17 561
Przedsiębiorstwa państwowe 160 151
Razem 3 678 265 3 733 525

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2016).

Tabela 2 
Struktura poszczególnych grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 
REGON 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014

Nowo zarejestrowane 402 005 346 367 358 367 365 348 357 351
Podmioty wyrejestrowane 237 693 383 617 252 313 269 904 304 664
Podmioty upadłe 3 742 3 535 4 390 4 634 4 546
Upadłe/wyrejestrowane 1,57 0,92 1,74 1,72 1,49

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2015); Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (2016).

Wynika to z faktu, że praktycznie całość procesów decyzyjnych skupiona jest w jed-
nej osobie – właścicielu - pracodawcy. Osoba ta ma ograniczony zasób wiedzy, najczęściej 
ukierunkowanej na prowadzoną działalność i mimo chęci nie ma prostego i bezpośrednie-
go dostępu do nowoczesnych procedur zarządczych. A istniejące platformy wspomagają-
ce np. w zakresie rachunkowości czy też prawnym, mają na celu jedynie spełnienie wy-
magań i norm nakładanych przez Urzędy Skarbowe i ustawę o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz inne podstawowe akty prawne, które regulują zasady działania małych 
podmiotów gospodarczych. Niestosowanie tych nowych i wyrafinowanych metod i narzę-
dzi wynika z faktu, że są one nieznane i trudnodostępne dla właściciela - przedsiębiorcy. 
Jednocześnie zaś podmioty te, starając się znaleźć samodzielną pomoc w serwisach interneto-
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wych, nie znajdują rozwiązań problemów, z którymi się spotykają w codziennej działalności 
gospodarczej. Druga grupa podmiotów, która jest już w znacznie lepszej sytuacji to spółki 
kapitałowe. Oprócz tego, że prowadzą one pełną rachunkowość, posiadają stosowną bazę 
prawną w postaci Kodeksu Handlowego i innych wyspecjalizowanych i specjalnie do nich 
dedykowanych aktów prawnych oraz co jest najważniejsze, posiadają wyspecjalizowaną ka-
drę manadżerską, która jest wspomagana dodatkowo jeszcze różnego rodzaju specjalistami 
i specjalnie dla tej grupy pisanymi opracowaniami.

Dlatego też konieczne jest postulowanie zbudowania wyspecjalizowanych serwisów 
wspomagających i transponujących poszczególne standardy na układy możliwe do wyko-
rzystania zdalnego, przez MSP.
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Managerial Control in Business Management 

Summary 

This article is of the methodological and conceptual character. The aim is to 
show the need and the possibility of applying management control in business enti-
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ties of various sizes. There are presented the developed standards of management 
control INTOSAI GOV 9100 (2004). An attempt was made to show the practical 
areas where you need to apply these standards and there are specified the reasons 
for low use of practical developed standards. It is shown that the most important 
field of application should be small companies where the level of management and 
support with modern tools is the lowest.

Key words: management control, management support standards, risk manage-
ment problems.

JEL codes: F36, G32, M1, M48, P12

Управленческий контроль в управлении бизнесом

Резюме

Статья имеет методологическо-концептуальный характер. Ее цель – по-
казать потребность и возможность применять управленческий контроль  
в экономических субъектах разной величины. Представлены разработанные 
стандарты управленческого контроля INTOSAI GOV 9100 (2004). Авторы 
предприняли попытку указать практические сферы, в которых следует при-
менять эти стандарты, а также представили причины слабого практического 
применения этих стандартов. Они продемонстрировали, что самой важной 
областью применения должны быть малые фирмы, в которых уровень управ-
ления и поддержки современными инструментами самый низкий. 

Ключевые слова: управленческий контроль, стандарты поддержки управле-
ния, вопросы управления риском.
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