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„Sukcesy i porażki kontroli zarządczej z punktu widzenia projektodawcy i koordynatora” 
Tezy wystąpienia 

• Pytanie o sukcesy i porażki kontroli zarządczej skłania do refleksji nad tym, w jaki 
sposób dokonywać obiektywnej oceny kontroli zarządczej. 

 Ocena ta odnosi się zarówno do samej koncepcji kontroli zarządczej wyrażonej 
w ustawie o finansach publicznych oraz standardach i wytycznych, jak i do tego jak ta 
koncepcja jest rozumiana i wcielana w życie. Pamiętając o celach dokonywania takiej 
oceny, rozróżnienie koncepcji od kwestii jej wykonania pozwala na bardziej precyzyjne 
formułowanie wniosków usprawniających – wniosków odnośnie do treści regulacji albo 
wniosków odnośnie do działań (koordynatora, podmiotów kontrolujących, audytorów 
wewnętrznych) skierowanych do kierowników jednostek i osób, którym w jednostkach 
przypisane zostały obowiązki w zakresie kontroli zarządczej. 

• W definicji „kontroli zarządczej” w istocie sformułowana została koncepcja zarządzania 
jednostką sektora finansów publicznych. Po raz pierwszy w przepisach prawa pojawiło 
się wymaganie skutecznego, adekwatnego i efektywnego zarządzania organizacją jako 
obowiązek kierownika jednostki sektora finansów publicznych, co należy odnotować 
jako sukces. 
Wyzwaniem dla tej koncepcji była regulacja szczegółowa odnośnie do wspólnego 
modelu lub wskazanie kluczowych elementów, które są przejawem adekwatnego 
i efektywnego zarządzania organizacją, obowiązująca wszystkie (ok. 60 tys. w całym 
kraju) jednostki sektora finansów publicznych zróżnicowane pod względem liczby, 
zakresu i rangi realizowanych zadań, wielkości, struktury, usytuowania w hierarchii 
ustanawiania polityk publicznych. 
Te kluczowe elementy zostały częściowo zaprezentowane w ustawie o finansach 
publicznych (art. 68 ust. 2), ale przede wszystkim w standardach kontroli zarządczej.  
Standardy stanowią obecnie model służący kierownikom jednostek do oceny przyjętych 
rozwiązań zarządczych, ale również model wykorzystywany do oceny tych rozwiązań 
przez audytorów wewnętrznych oraz kontrolerów zewnętrznych. 

• Zmiana podejścia - od administrowania zgodnie z przepisami prawa do wyznaczania 
i osiągania celów czyli skutecznego zarządzania, stanowiącego podstawę koncepcji 
kontroli zarządczej, jest jej niewątpliwym sukcesem.  

• Aby jednak można było mówić o pełnym sukcesie tej koncepcji ważna jest realna, 
faktyczna zmiana w zarządzaniu jednostkami. Podstawą oceny sukcesów i porażek 
we wcielaniu w życie koncepcji kontroli zarządczej jest przyjęcie założenia, iż 
„wdrożenie kontroli zarządczej” jest procesem. 
Proces zapoczątkowany wejściem w życie przepisów ustawy o finansach publicznych 
nie ma wyznaczonego terminu zakończenia. O sukcesie „wdrożenia kontroli zarządczej” 
można będzie bowiem mówić wówczas, jeśli organizacje funkcjonujące w ramach 
administracji publicznej będą zdolne osiągać zmieniające się z roku na rok cele tej 
administracji. 



• Oceny wykonywania przepisów ustawy i standardów dokonane przez Najwyższą Izbę 
Kontroli i Ministerstwo Finansów są oceną stanu na początku procesu „wdrożenia”, 
w niektórych przypadkach są zbieżne, w innych uwypuklają różnice w podejściu do 
oceny. 
Wnioski płynące z przeprowadzonych ocen wyznaczają zatem zarówno wyzwania dla 
działalności koordynacyjnej, jak również skłaniają do współpracy i otwarcia dyskusji na 
temat jednolitego modelu oceny kontroli zarządczej w jednostkach.  

 


