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1. Wstęp 

 

Jak sugeruje tytuł tego opracowania, jego celem jest identyfikacja podstawowych 

problemów wdrażania systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej państw 

europejskich. W odpowiedzi na to pytanie, przydatne jest takie podejście analityczne, które 

opiera się na generalizacji. Stąd, przedmiotem przedstawionej w opracowaniu analizy nie są 

administracje publiczne poszczególnych państw Europy, lecz raczej „europejski” typ 

administracji, wywodzący się zasadniczo z tradycji oświeceniowej, a odzwierciedlający 

zasadę realizacji przez administrację publiczną interesu grupowego (w ramach państwa) oraz   

praw podmiotowych jednostki, w przyjętym modelu godzenia tych praw natury indywidualnej 

ze wspomnianym interesem grupowym – wtedy, gdy, za jakiegoś powodu, stoją one we 

wzajemnej sprzeczności. W takim rozumieniu administracji, do jej „europejskich” cech 

można także zaliczyć umieszczenie jej w politycznej logice systemu równowagi władz, 

opierającej się na założeniu, że reguły konstytucyjne powinny zapobiegać monopolizacji 

władzy państwowej przez jedną władzę albo niektóre z nich, wtedy, gdyby weszły one ze 

sobą w antysystemowy układ monopolizacyjny. 

Obecny obraz administracji publicznej demokratycznych państw Europy wskazuje że 

jest ona zorganizowana zasadniczo monokratycznie, a jej działanie opiera się na zasadzie 

legalności. Naczelna administracja rządowa ma taką postać, że wykonują ją ministrowie 

(stanowiący także część rządu – core executive) odpowiedzialni za powierzony im zakres 

spraw publicznych przed rządem/szefem rządu oraz parlamentem, a działający w oparciu o 

specjalne aparaty organizacyjne - ministerstwa. W zakresie tej odpowiedzialności mieści się 

także ta za podejmowane decyzje operacyjne, w tym finansowe – jej zakres jest jednak w 

Europie różny. Samo podjęcie tej kwestii w ramach konstytucyjnych modalności 

systemowych jest cechą wspólną europejskiej administracji; konkretne rozwiązania przyjęte 

w tym zakresie nie są jednak jednolite.               
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 W tym kontekście kontrola zarządcza jest oczywiście traktowana jako jeden z modeli 

realizacyjnych podstawowych wartości, w którym pewną rolą sprawczą ma „europejska” 

administracja. Model te charakteryzuje się demokratyczną kontrolowalnością wynikającą z 

przejrzystości jej działań, a także poszanowaniu systemowej podmiotowości obywateli. Ta 

wyrażać ma się m. in. w uznaniu ich prawa do otrzymywania godziwych świadczeń 

publicznych w zamian za ich adekwatne świadczenia podatkowe.       

 

2. Koncepcja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego  

 

Kontrola zarządcza jest wyrazem realizacji postulatu poszerzenia zakresu 

odpowiedzialności decydentów w ramach administracji publicznej od sfery 

odpowiedzialności za coś do sfery odpowiedzialności rozszerzonej podmiotowo: 

odpowiedzialności wobec kogoś. Wskazuje to na wielowymiarowość odpowiedzialności – w 

tym i na  tym także istotne jest rozróżnienie na odpowiedzialność pasywną i aktywną.1 Te 

podziały mogą być rozszerzone. Mark Bovens wyróżnia odpowiedzialność w formule:  

 

(a) cause - przyczyny jakiegoś stanu,  

(b) accountability – jako odpowiedzialności politycznej, moralnej, i prawnej za rezultaty 

danej postaci zachowania lub zdarzenia,  

(c) capacity – jako odpowiedzialności wynikającej z możliwości wykonania czegoś (a więc w 

formule epistemicznej),  

(d) task – jako odpowiedzialności wynikającą z roli społecznej lub z powierzonych 

kompetencji,  

(e) virtue – jako cnoty „bycia odpowiedzialnym”, „odpowiedzialnego postępowania”.  

      

Bovens dzieli kontrolę na pasywną i aktywną. Podział ten odzwierciedla różny jej 

aspekt (bądź – jak kto woli – wektor kontroli): ex post i ex ante. Pasywna kontrola dotyczy 

stanów zastanych, zaś kontrola ex ante (a więc aktywna) odzwierciedla ciągłą refleksję 

wewnątrz danej organizacji dotyczącą identyfikacji standardów odpowiedniego zachowania i 

działania. Ta druga obejmuje więc analizę ryzyka, identyfikację konsekwencji 

podejmowanych działań oraz ustalania w tym zakresie priorytetów; zasadniczo wymaga zaś 

autonomii danej organizacji. W takim ujęciu normy zachowania (w tym zwłaszcza normy 

                                                 
1 M. Bovens, The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organisations, 
Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 24-37. , 
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prawne) są „reprodukowane, zinternalizowane, a – gdy jest to konieczne – także 

dostosowywane poprzez odpowiedzialność”.2     

Kontrola zarządcza jako określony standard funkcjonowania organizacji wywodzi się 

z sektora prywatnego (jest jako taka rozwijana od początku lat 90.). Standard ten istotnie się 

upowszechnił w obu sektorach.3 Obecnie uważa się, że powinna ona być częścią ładu 

organizacyjnego wszystkich organizacji, w tym i tych publicznych. Pogląd ten odzwierciedla 

zmianę oczekiwań i stylu zarządzania: bardziej kooperatywnego w odniesieniu do działania 

wewnątrz, i poddającego organizację wymogowi większej przejrzystości, a przez to 

umożliwiającego w ogóle jej sensowny audyt i ocenę. Nowa filozofia działania zakłada 

zerwanie z poglądem, że administracja państwowa może w ogóle być omnipotentna – w 

obecnych warunkach jej możliwość sterowania procesami zewnętrznymi jest raczej 

ograniczona i jeżeli w ogóle jest obecna, wyraża pewien poziom aspiracji (w tym aspiracji 

samej administracji, jak również jej głównych interesariuszy, w szczególności tych ze sfery 

polityki) w tym względzie.4 Prawnie ustanowione wymagania ustanowienia kontroli 

zarządczej są formą „przymusowej samoregulacji” (ang. enforced self-regulation), która ma 

wyzwalać „naturalne” zachowanie w postaci jej przestrzegania w organizacji poddanej tej 

właśnie formie sterowania działaniem.5 Jest ona również traktowana jako strategia 

prewencyjna, gdyż identyfikacja błędów poprzez własny system ich detekcji oraz 

zapewnienie odpowiedniego przebiegu informacji może pozwolić na odpowiednio wczesne 

ich usunięcie. Takie ujęcie najczęściej opiera się na sprawdzalnych standardach działania, w 

tym – zwłaszcza - na wskaźnikach. Wspomaga także proces uczenia się i odpowiedzialność 

wewnątrz organizacji.6 Skutkiem przyjęcia tej filozofii jest wykształcenie kontroli zarządczej 

jako „moralnej technologii” danej organizacji.7     

 

2. 2. Audyt wewnętrzny     

 

                                                 
2 Ibidem, s. 38.   
3 Zob. np. L. F. Spira, M. J. Page, Risk Management: The Reinvention of Internal Control and the Changing Role 
of Internal Audit, “Accounting, Auditing, and Accountability Journal”, 2002, Vol. 16, No. 4, s. 640-662.   
4 Zob. np. M. Feintuck, Regulatory Rationales Beyond the Economic: In Search of the Public Interest, w: R. 
Baldwin, M. Cave, M. Lodge, The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 
39-63   
5 M. Power, Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, Oxford University Press, Oxford 
2007, s. 36-42.   
6 B. M. Hutter, Compliance: Regulation and Enforcement, Clarendon Press, Oxford 1997, 238-243.   
7 M. Power, op. cit., s. 38.  
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 Ogólnie ujęty, audyt wewnętrzny może być traktowany jako forma realizacji kontroli 

zarządczej. Oba te pojęcia mogą być jednak traktowane rozdzielnie, zwłaszcza wtedy, gdy 

znajduje to pewne uzasadnienie w regulacji prawnej. W takim „rozdzielającym” ujęciu, 

audytowi zwykle przypisuje się szerszy zakres, dotyczący ogólnego systemu zarządzania i 

kontroli w danej organizacji; kontroli zarządczej przypisuje się wtedy raczej funkcje 

dotyczące procesów związanych tylko z gromadzeniem i dysponowaniem środków 

publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Także podkreśla się wtedy różnice pomiędzy 

tymi dwoma formami systemowego obserwowania działalności organizacji w odniesieniu do 

podmiotów jej dokonujących (w kontroli zarządczej mają to być kierownicy jednostek i 

pracownicy komórek finansowych i operacyjnych, zaś w audycie wewnętrznym 

wyspecjalizowani i szczególnie umocowani w danej organizacji audytorzy) oraz celu (w 

kontroli zarządczej ma to być wykrywanie nieregularności m. in. w celu ochrony mienia 

organizacji oraz wzmacniania jakości procesów zarządzania, podczas gdy w audycie 

wewnętrznym ma to być przede wszystkim upewnienie się o prawidłowym działaniu i 

efektywności systemów kontroli zarządczej i zarządzania).8 W praktyce jednak obie sfery 

działań nie są w tak idealny sposób rozdzielone. Co więcej, audyt wewnętrzny w kontekście 

kontroli zarządczej może być interpretowany jako kluczowy element tzw. ładu 

organizacyjnego opartego na rozwiązaniach strukturalnych (ang. governance by design).9 

Także w tym kontekście, zarówno audyt wewnętrzny jak i kontrola zarządcza mogą być 

traktowane jako rozwiązania stanowiące kluczowy element służący funkcjonowaniu tzw. 

cyklu odpowiedzialności, tzn. takiemu rozwiązaniu systemowemu, w którym żaden jego 

element nie może pozostać poza kontrolą innego elementu systemowego.  

 

3. Wspólne wzorce koncepcji i sposobów działania kontroli zarządczej w Europie 

 

W ujęciu Grzegorza Rydlewskiego, współczesny model rządzenia sprawami 

publicznymi uległ poważnym zmianom, które są rezultatem szerszych modyfikacji 

środowiska, w którym model ten funkcjonuje. Ze względu na ich skalę i znaczeniem autor ten 

                                                 
8 H. Szymańska, Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: T. Kiziurkiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w 
jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007, s. 29-35.  
9 Zob. np. R. Brownsword, Code, Control, and Choice: Why East is East and West is West, “Legal Studies, 
2005, Vol. 25, No. 1, s. 1-21; J. L: Mashaw, Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the 
Grammar of Governance, w: M. W. Dowdle (ed.), Public Accountability: Designs, Dilemmas and Experiences, 
Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 115-156.    
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określa owe modyfikacje mianem „megazmian”.10 Owe megazmiany to, zdaniem 

Rydlewskiego, ściśle powiązane ze sobą:  

 

(a) demokratyzacja,  

(b) globalizacja,  

(c) rewolucja informatyczna  

(d) integracja ponadnarodowa,  

(e) mediatyzacja.11       

 

Idąc wskazanym tropem opartym na identyfikacji megazmian, można stwierdzić, że 

demokratyzacja przejawia się przebudową standardów i mechanizmów legitymizacji władzy. 

Jest więc obszarem, w którym owa władza podlega zmianom przedmiotowym, podmiotowym 

oraz proceduralnym. Polegają one na tym, że klasyczny model kształtowania się i 

eksponowania interesów oparty na wyborach ulega zmianie, przede wszystkim intensyfikując 

się poprzez wykorzystanie nowych sposobów zdobywania informacji o preferencjach. W 

modelu europejskim charakterystyczną cechą tych zmian jest pojawienie się zjawisk 

decentralizacji i dekoncentracji/dewolucji wykonywania zadań władzy publicznej. Przy 

istnieniu również europejskiego (unijnego) poziomu zarządzania domeną publiczną, 

powoduje to wykształcenie się tu rządzenia wielopoziomowego i w ogóle wielopoziomowego 

ładu społeczno-gospodarczego.  

W odniesieniu do modelu rządzenia, efektem procesów globalizacji jest wyraźniejsze 

niż kiedykolwiek zaznaczenie międzynarodowego kontekstu, w którym podejmowane są 

decyzje dotyczące domeny krajowej. W ramach tego kontekstu partnerem państw są nie tylko 

inne państwa i organizacje międzynarodowe, lecz również podmioty nierządowe, np. 

korporacje transnarodowe, międzynarodowe organizacje pozarządowe. 

Umiędzynarodowieniu ulega również kontekst oceny działań administracji, od której 

oczekuje się również podejmowania starań o odpowiednie, strategiczne dopasowanie państwa 

do globalnej konfiguracji „struktur konkurencji”, które można zdefiniować jako 

instytucjonalne rozwiązania służące zapewnieniu gospodarce państwa trwałej 

międzynarodowej konkurencyjności. W tym kontekście istotnym elementem jest staranie o 

zasoby: o ich przyciągnięcie z zewnątrz, wytworzenie wewnątrz oraz jak najbardziej 

produktywne wykorzystanie, co z kolei zakłada konieczność eliminacji administrative 

                                                 
10 G. Rydlewski, Rządzenie w świecie mega zmian, Wyd. Elipsa, Warszawa 2009, s. 29-31 
11 Ibidem, s. 29.  
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leakeage, a więc wszelkiego rodzaju (bezproduktywnego) „wycieku” zasobów wywołanego 

nieprawidłowym gospodarowaniem nimi przez administrację publiczną. W takim ujęciu źle 

funkcjonująca administracja publiczna jest także obszarem „tarcia” w gospodarce i 

pojawiania się zjawiska „biegu jałowego” (ang. deadweight loss), któremu trzeba zapobiegać.  

Informatyzacja przejawia się coraz większym zaangażowaniem w funkcjonowaniu 

państwa technologii informatycznych, prowadząca do radykalnych zmian w procesie 

pozyskiwania i zarządzania informacjami, komunikacji, a nawet bezpośredniego świadczenia. 

W istotnym stopniu, jest przejawem wykorzystania przez administrację tzw. korzyści sieci 

(występujących obok korzyści skali), wynikającej z coraz większego nasycenia gospodarki i 

życia społecznego technologiami informatycznymi.    

Integracja ponadnarodowa, przejawia się pojawieniem się w procesach rządzenia 

uczestników ponadpaństwowych o różnych atrybutach dotyczących możliwości wpływania 

na funkcjonowanie administracji krajowych i różnych aspiracjach stanowienia dla niej 

standardów.      

Mediatyzacja, będąca także megazmianą otoczenia administracji publicznej, jest 

zjawiskiem polegającym za zmianie ilości i jakości przekazu komunikacyjnego relewantnego 

dla funkcjonowania owej administracji. Proces ten znacząco zmienił mechanizmy dyskursu 

politycznego oraz możliwości badania, a nawet kształtowania preferencji dotyczących 

zakresu i poziomu świadczeń publicznych, czy wykształcania nowych mechanizmów kontroli 

i samokontroli funkcjonowania administracji publicznej, czy wręcz całej sfery publicznej 

państwa.   

W każdym przypadku, pojawienie się kontroli zarządczej jako narzędzia rządzenia, jak 

również określony jej kształt  jest przejawem jednego z ważniejszych trendów w obecnym 

zarządzaniu organizacjami administracji publicznej, tj. adaptacji dla niej wybranych 

standardów wypracowanych w sektorze prywatnym, oraz adaptacji do jej potrzeb metod 

osiągania i utrzymywania tych standardów.12 Metody te odzwierciedlają dwa równoległe 

procesy modernizacyjne: 

 

(a) delegitymizacji tradycyjnego modelu funkcjonowania administracji;  

(b) stopniowego przechodzenia na nowy model, dla którego wzorcem/punktem odniesienia 

jest sektor prywatny wraz z jego logiką wydajności i efektywności.        

 

                                                 
12 Zob. w szczególności sztandarowe opracowanie tego rodzaju nurtu: D. Osborne, T. Gaebler, T., Reinventing 
Government, Addison-Wesley Publishers, Reading 1992.  
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Wspólnym podejściem jest oparcie kontroli zarządczej na logice analizy 

funkcjonalnej, mającej bliższe bądź dalsze związki z łańcuchem wartości. Ta koncepcja, 

wywodząca się zasadniczo z logiki Ronalda Coase’a i Olivera Williamsona13 i ich ujęć 

organizacji, ujmuje także jednostki administracyjne jako zbiory funkcji, które muszą być ze 

sobą jakoś wzajemnie logicznie powiązane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Rysunek 2: Łańcuch wartości 
Adaptacja koncepcji M. E. Portera mającej pierwotnie zastosowanie do sektora prywatnego, zob. M. 

E. Porter, Competitive Advantage: Creation and Sustaining Superior Performance, Free Press, New 

York 1985, s. 36-61 

 

W takim ujęciu kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny muszą służyć do szczegółowej 

analizy funkcjonalnej danej organizacji i wskazania wartości dodanej poszczególnych działań 

podejmowanych w jej ramach. Zasadniczym przedmiotem oceny w takim ujęciu jest to, czy 

dana organizacja jest zdolna do wytworzenia nadwyżki korzyści na kosztami swojej 

działalności. Ocena ta obejmuje także refleksję co do tego, czy poszczególne funkcje są ze 

sobą właściwie sprzężone. W kontekście finansowej płaszczyzny funkcjonowania organizacji, 

połączenia te można przedstawić następująco, uwzględniając elementy tzw. cyklu zarządzania 

finansowego:    
                                                 
13 Zob. zwłaszcza O. E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York 1985.    
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Rysunek 3: Powiązania systemowe cyklu zarządzania finansowego 
Źródło: A. W. Steiss, Financial Management in Public Organizations, Brooks-Cole, Pacific Grove 

1989, s. 5 
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W przedstawionym ujęciu kluczowe elementy kontroli zarządczej i audytu 

wewnętrznego są przedstawiono w czerwonych ramkach. Są to funkcje rachunkowości 

zarządczej, informacji zarządczej i wpierania systemu podejmowania decyzji, a także analizy 

korzyści i kosztów, a także efektywności wydatków. Funkcje te są niezbędnymi elementami 

zarządzania kosztami oraz planowania, dzięki którym adekwatnie funkcjonują inne elementy 

systemu ujętego w cyklu zarządzania finansowego.     

 

4. Czynniki różnicujące koncepcje i sposoby działania kontroli zarządczej w Europie 

 

Międzynarodowe zróżnicowanie w podejściu do administracji może być 

interpretowane jako zjawisko wynikające z różnego stopnia oficjalnego uznania 

poszczególnych wyróżnionych zjawisk/determinant jej środowiska zewnętrznego oraz 

wewnętrznej dla administracji internalizacji bezpośrednich strategicznych i operacyjnych 

implikacji z nich wynikających. Przejawami zróżnicowania są w szczególności przyjęte w 

poszczególnych państwach odrębne rozwiązania dotyczące ładu polityczno-społecznego, w 

tym w szczególności te odnoszące się do organizacji, zarządzania i zakresu 

odpowiedzialności władzy wykonawczej. Ta grupa czynników jest uwarunkowana regułami 

konstytucyjnymi przyjętymi w poszczególnych państwach, ustalającymi w szczególności 

takie kwestie, jak:  

 

(a) budowę aparatu administracji publicznej, w tym jej strukturę pionową, która może 

obejmować administrację różnych szczebli o różnym zakresie własnej autonomii 

systemowej oraz zróżnicowanych wobec siebie relacjach,  

(b) odzwierciedlający ją porządek systemowy w zakresie cyklu zarządzania finansowego, 

zwłaszcza w odniesieniu do tworzenia i funkcjonowania budżetu oraz sprawozdawczości 

budżetowej, a także systemów kontroli mających zastosowanie w tym obszarach.      

 

Istotną determinantą różnicującą jest także tradycja administracyjna, objawiająca się 

zarówno w skali makro- jak i mikrosystemowej. W pierwszym wymiarze, określa ona w 

ogóle budowę aparatu państwowego i sposób jego funkcjonowania w układzie 

wieloszczeblowym. Determinuje w tym kontekście hierarchiczny kontekst kontroli zarządczej 

jako koncepcji operacyjnej w ramach administracji, w tym więc, np. tak istotną kwestię jak 

zakres upowszechnienia owego typu kontroli jako normy funkcjonowania, możliwość jej 
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wprowadzania i egzekwowania jej wniosków w drodze międzyszczeblowej lub 

wewnątrzszczeblowej interwencji hierarchicznej. W skali mikrosystemowej, tradycja 

administracyjna ma znaczący wpływ na możliwość internalizacji kontroli zarządczej, a więc i 

na poziom jej akceptacji jako niezbędnego dla danej organizacji mechanizmu sprzężenia 

zwrotnego oraz na poziom akceptacji jej standardów operacyjnych. To najpewniej właśnie 

tradycja administracja determinuje również gotowość poszczególnych organizacji 

wchodzących w skład złożonego aparatu administracyjnego do samoregulacji, a przez to 

osiągnięcia wymaganej w standardzie kontroli zarządczej przejrzystości działania, a w końcu 

weryfikowalności jej wyników.     

 

5. Unia Europejska jako źródło impulsów dla upowszechnienia kontroli zarządczej    

 

W samej Unii Europejskiej nie ma jednolitego podejścia do zagadnienia 

funkcjonalności administracji publicznej. Wynika to ze stosowania zasady autonomii 

proceduralnej państw członkowskich. Jednak UE jest dla jej państw członkowskich ważnym 

źródłem impulsów służących upowszechnieniu kontroli zarządczej, a szerzej, takiego 

zarządzania w administracji publicznej, które realizuje standardy odpowiedzialności 

administracji, a w tym kontekście przejrzystości jej działań. Standardy te pojawiają się w Unii 

Europejskiej tam, gdzie w ogóle oddziałuje ona na państwa członkowskie – tj. w sferze 

realizacji przez nią polityk unijnych (zwłaszcza w ramach polityki spójności), 

upowszechniania standardów dobrej administracji, jak również egzekwowania unijnych 

regulacji dotyczących dyscypliny budżetowej. Oddziaływanie Unii Europejskiej przybiera 

także postać impulsów modernizacyjnych – ma to miejsce zwłaszcza w kontekście procesu 

rozszerzenia UE i negocjacji akcesyjnych. Stosunkowo powszechnie uznaje się więc, że ten 

właśnie kontekst był źródłem istotnych impulsów modernizacji administracji w państwach, 

które przystąpiły do niej w latach 2004 i 2007. Co więcej, zauważa się pewien istotny jej 

wpływ na standardy funkcjonowania administracji państw wcześniejszych rozszerzeń.14  

 Impulsy pojawiające się w Unii Europejskiej wynikają z promowania przez nią 

traktatowej wizji dobrobytu, w której istotna stała się racjonalizacja funkcjonowania 

administracji publicznej. Owa racjonalizacja miała przede wszystkim wymiar ekonomiczny – 

miała bowiem prowadzić do zwiększenia szans UE realizacji jej wizji traktatowej poprzez 

zwiększenie efektywności wykorzystania wszystkich danych do dyspozycji jej i samym 

                                                 
14 Zob. np. European Commission, Compendium of the Public Internal Control Systems in the EU Member  
States, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011, s. 10.    
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państwom członkowskim zasobów w celu uzyskania lepszej proporcji korzyści i kosztów, a 

przez to zwiększenie średnio- i długookresowych możliwości rozwojowych UE traktowanej 

jako jednostka w globalnej grze o zdobycie roli kluczowej gospodarki światowej, o 

największej konkurencyjności.   

Jak wspomniano, funkcjonowanie państwa w Unii Europejskiej jest czynnikiem, który 

mieści się w formule jednej z megazmian. Skutkiem tego stanu rzeczy jest bowiem 

skomplikowanie systemu zarządzania państwem poprzez wprowadzenie dodatkowego, 

ponadnarodowego czynnika, zdolnego tworzyć samodzielnie standardy prawne, 

instytucjonalne i operacyjne – przynajmniej w zakresie powierzonych mu przez samo 

państwo kompetencji.     

Unia Europejska jest więc również autonomicznym źródłem impulsów w zakresie 

zwiększania jakości działania administracji publicznej. Jej działanie, a zwłaszcza aktywność 

regulacyjna, nie pozostaje bowiem obojętne dla funkcjonowania finansów publicznych 

państw członkowskich, a więc także funkcjonowania ich administracji publicznej. Unia 

Europejska jest zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim źródłem standardów w tym zakresie. 

Stwarza także platformę porównawczą o funkcji peer review. 

 

6. Rozwiązania systemowe w państwach Unii Europejskiej  

6. 1. Determinanty i obszary zróżnicowania rozwiązań systemowych  

 

W układzie dotyczącym poszczególnych państw członkowskich można zauważyć, że 

system kontroli zarządczej w administracji publicznej znacząco się różnią. W szczególności 

przyjęte rozwiązania odzwierciedlają zróżnicowanie konstytucyjne tych państw, 

determinujące przecież organizację, sposób zarządzania oraz zakres odpowiedzialności i 

metody jej egzekwowania w odniesieniu do władzy wykonawczej. Odzwierciedlają również 

pozycję egzekutywy wobec władzy prawodawczej, a w tym kontekście usytuowanie 

najwyższych organów kontroli zewnętrznej oraz ewentualnej ich roli w promowaniu idei i 

standardów kontroli zarządczej. Rozwiązania konstytucyjne determinują również zakres 

możliwej standaryzacji podejść i metod kontroli zarządczej w układzie międzyszczeblowym 

oraz międzypodmiotowym (np. tam, gdzie mamy do czynienia z podmiotami semi-

publicznymi oraz prywatnymi, wykonującymi funkcje zlecone administracji, bądź 

stanowiącymi element łańcucha wartości w modelu świadczeń publicznych). To one określają 

bowiem w sposób ostateczny kto i w jakim zakresie jest dysponentem jakiej części budżetu, i 

jakie ma w związku z tym zadania.  
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Przyjęte rozwiązania odzwierciedlają także priorytety rządu oraz system jego wartości. 

Ich faktyczne wykonanie wskazuje na poziom internalizacji tych priorytetów oraz na ogólną 

zdolność, czy wręcz gotowość administracji publicznej do stosowania tego rodzaju w miarę 

złożonych elementów zarządzania systemowego jakim jest kontrola zarządcza. Poważną 

determinantą w tym zakresie są również ogólne uwarunkowania polityczne (w tym kultura 

polityczna) oraz kultura organizacyjna administracji. Trudno bowiem wyobrazić sobie 

autentyczną, pełną przejrzystość systemu administracyjnego, który jest np. silnie 

zdominowany przez sferę polityczną (a więc, w którym elementy apolityczne są przyduszone) 

albo który działa w warunkach znacznego ciśnienia walki politycznej.      

Zróżnicowanie rozwiązań systemowych dotyczących kontroli zarządczej w 

poszczególnych państwa UE występuje w następujących aspektach:  

 

(a) ogólnego tła instytucjonalnego;  

(b) skupienia/rozproszenia, centralizacji/decentralizacji w odniesieniu do rozwiązań 

instytucjonalnych służących wykonywaniu zadań publicznych;   

(c) regulacji dotyczących odpowiedzialności kierowników poszczególnych organizacji 

wchodzących w skład administracji publicznej;  

(d) sposobu określania koordynatów oceny wykonania zadań publicznych,  

(e) w związku z tym, samej koncepcji kontroli zarządczej.  

 

6. 2. Koncepcja kontroli zarządczej i sposób jej sprawowania  

 

Pomijając ogólne tło instytucjonalne, co do którego w tym opracowaniu poczyniono 

już pewne uwagi, istotnym obszarem zróżnicowania praktyk państw członkowskich 

dotyczących kontroli zarządczej jest określenie sposobu jej sprawowania, wynikającego w 

największym stopniu ze sposobu określania w danym państwie mechanizmów wykonywania 

zadań publicznych. Tylko w niewielu państwach nie ma systemu kontroli zarządczej w 

postaci audytu (do niedawna dotyczyło to np. Grecji). Poważne różnice występują jednak w 

zakresie tego, czego kontrola zarządcza (i audyt wewnętrzny) dotyczą, co z kolei jest 

wypadkową samej koncepcji tych dwu form działania. W niektórych państwach (np. w 

Estonii) mają być one narzędziami ogólnego zarządzania sferą publiczną. W wielu innych 

państwach członkowskich UE system w tym zakresie koncentruje się na przypisaniu 

odpowiedzialności za wykonywanie zadań publicznych – mamy tu więc do czynienia z 

istotnym zawężeniem oczekiwanych funkcji systemowych kontroli zarządczej i audytu 
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wewnętrznego. Jeszcze inną linią podziału poszczególnych systemów jest ta, wynikająca z 

zakresu stosowania metod kontroli zarządczej: w niektórych państwach zakres ten obejmuje 

administrację regionalną i lokalną (np. w Rumunii), w innych nie. Niekiedy, w pełni 

rozwinięte systemu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego stosowane są jedynie tam, 

gdzie ryzyka systemowe są znaczne – tego rodzaju rozwiązanie stosuje Szwecja.                

W wielu państwach UE (np. w Estonii, Czechach, Danii, Holandii, na Łotwie, w 

Szwecji) stosuje się rozwiązanie polegające na decentralizacji funkcji kontroli zarządczej. W 

tych państwach przybiera ona postać systemu skoordynowanego (na mocy reguł prawa i 

poprzez możliwość jakiejś hierarchicznej interwencji organów nadzoru bądź kontroli), w tym 

stosującego zharmonizowane reguły kontroli zarządczej, składającego się z jednostek 

funkcjonujących w ramach poszczególnych urzędów administracji publicznej. W niektórych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, system ma formę scentralizowaną (i to nawet 

przy względnym rozproszeniu zadań publicznych, np. wynikające z konstytucyjnie 

określonej, co najmniej dewolucyjnej formuły funkcjonowania państwa). W takiej formule 

kontrola zarządcza jest wykonywana w Luksemburgu (przez Inspection Générale des 

Finances) choć system ten obecnie ulega dewolucji oraz w Hiszpanii (tu centralną rolę 

odgrywa Intervención General de la Administración del Estado). Rozwiązania przyjęte w obu 

tych grupach państw odzwierciedlają ich koncepcję kontroli zarządczej. W pierwszej grupie 

kontrolę wewnętrzną rozumie się jako system koordynowany, ale wykonywany w 

poszczególnych jednostkach samodzielnie – przez to jednak stanowiący mechanizm zbierania 

informacji na rzecz kierowników tych jednostek. W drugiej grupie, pojmuje się kontrolę 

wewnętrzną jako system zbierania informacji dla całej władzy wykonawczej i o całej władzy 

wykonawczej. W każdym jednak przypadku, funkcją przypisywaną tym systemom jest 

umożliwienie podejmowania odpowiednio szybkich działań naprawczych oraz zapewnienie 

możliwości działania systemu autokorekty/samodoskonalenia.  

W państwach o zdecentralizowanym systemie kontroli zarządczej jej formy mogą nie 

być jednolite. Takie rozwiązanie dostrzegamy np. w Belgii, w której stosuje się trzy różne jej 

formy instytucjonalne:  

 

(a) stałej funkcji (ujętej w organizacyjne ramy wydziału) w ramach danej organizacji,  

(b) stałej funkcji wykonywanej (w określonych ramach organizacyjnych) na rzecz dwu lub 

więcej urzędów administracji publicznej,  

(c) funkcji zewnętrznej kontraktowanej w ramach outsourcingu.   
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Różny w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest zakres powiązania systemu 

kontroli zarządczej z systemem kontroli zewnętrznej państwa. Niezmiennie stosowanym 

rozwiązaniem jest w tym zakresie możliwość korzystania przez ten drugi system z materiałów 

uzyskanych bądź sporządzonych w ramach systemu kontroli zewnętrznej i audytu 

zewnętrznego (przy braku reguły związania treścią tych materiałów). W wielu państwach 

stosuje się również praktykę przedstawiania bądź konsultowania planów kontroli zarządczej z 

organami kontroli zewnętrznej. Bardzo często stosowaną praktyką jest nawiązywanie 

współpracy pomiędzy podmiotami wykonującymi oba typy kontroli w zakresie 

wypracowywania standardów i metodologii (praktykę tę spotykamy w m. in. w Danii, na 

Łotwie, w Polsce i w Zjednoczonym Królestwie).       

Warto zwrócić uwagę, że istotne różnice pojawiają się w odniesieniu do podstaw 

prawnych funkcjonowania poszczególnych systemów. Kontrola zarządcza w wielu państwach 

(w tym w Polsce, ale także w Estonii, Finlandii i na Słowacji) ma wyraźne podstawy prawne 

w aktach wysokiej rangi w krajowym systemie źródeł prawa. W wielu, ten typ kontroli 

wywodzi się z ogólniejszych (a więc niedotyczących konkretnie kontroli zarządczej) aktów 

prawnych dotyczących zasadniczych standardów zarządzania w administracji publicznej (tak 

np. w Danii), bądź wręcz ze standardów formułowanych w różnorodnych forach 

międzynarodowych (m. in. w ramach International Organisation of Supreme Audit 

Institutions, INTOSAI) – czego przykładem może być praktyka stosowana w Finlandii, 

Holandii czy Zjednoczonym Królestwie.  

 

6. 3. Odpowiedzialność kierownicza: zakres i zawicie    

 

 W zakresie regulacji dotyczących odpowiedzialności kierowników poszczególnych 

organizacji wchodzących w skład administracji publicznej za zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania kontroli zarządczej także można dostrzec w UE zróżnicowanie. W 

podstawowym zakresie wynika ona z samej jakości wdrażania tego systemu, a tym samym, z 

doświadczenia poszczególnych krajowych administracji z jego funkcjonowaniem. Pierwszym 

szczegółowym elementem różnicującym jest formuła zawicia tej odpowiedzialności. W 

Polsce, w administracji rządowej, ma ona zasadniczo postać planu budżetowego (w układzie 

klasycznym), dla którego istnieje jego odpowiednia kompilacja w układzie zadaniowym. Po 

ich akceptacji, oba plany stają się podstawą odpowiedzialności kierownictwa urzędów, które z 

wykonania budżetu (w obu układach) składają zasadnicze sprawozdania roczne. W Finlandii, 

przedmiotem sprawozdań rocznych jest dokładniejsza niż w Polsce analiza sprawności 
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systemu kontroli zarządczej także w kontekście stwierdzanych ryzyk, a także analiza 

wykonania kluczowych celów i zadań przypisanych określonej organizacji. W Zjednoczonym 

Królestwie, które – jak się wydaje - ma w zakresie kontroli zarządczej najdłuższą tradycję15, 

podstawą zawicia odpowiedzialności kierowników (determinującą treść i sposób kontroli i 

sprawozdawczości) są specjalne porozumienia dotyczące celów i zadań, których mają się 

kierowane prze nich organizacje/jednostki wewnątrzorganizacyjne podjąć w ciągu roku, a 

także ich deklaracje dotyczące głównych założeń kontroli zarządczej, która będzie stosowana 

w tym kontekście (założenia te określają ogólny model takiej kontroli, wskazując m. in. na 

osoby odpowiedzialne za jej części składowe).     

   

6. 4. Koordynaty oceny stosowane w kontroli zarządczej   

 

  W odniesieniu do sposobu określania koordynatów oceny wykonania zadań 

publicznych fundamentalną kwestią jest w ogóle przejście z tradycyjnego systemu opartego 

na tradycyjnej klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, w którym możliwość oceny 

sprawności działania administracji publicznej są ograniczone do systemu opartego na 

identyfikacji zadań i ich wykonania. Wyraźne systemowe przejście w tym zakresie nastąpiło 

we Francji, w Holandii i Portugalii. Pewne zaawansowanie wdrażania tego rodzaju systemu 

można dostrzec w Polsce, choć jego stopień nie może być uznany za zadowalający.16    

W państwach, które wdrożyły albo wdrażają elementy kontroli zarządczej, największe 

zróżnicowanie można dostrzec w zakresie harmonizacji standardów zarządzania (a tym 

samym ich kontroli w tym zakresie). Przez harmonizację należy tu rozumieć systemowy 

wysiłek, którego celem jest eliminacja niepożądanej różnorodności. W każdym systemie 

krajowym podejmuje się wysiłki służące wypracowaniu w miarę jednolitego podejścia do 

kontroli zarządczej, co obejmuje nie tylko kategoryzację i klasyfikację celów (ogólnych i 

szczegółowych), służących do opisu planowanych (i wykonywanych) działań danej 

organizacji, lecz również zawiera ukierunkowania dotyczące formułowania wskaźników 

sprawności systemowej. W przykładowym modelu polskim, dostrzegamy wyraźne inspiracje 

praktyką stosowaną w Komisji Europejskiej (stanowiące z kolei wyraz jej refleksji odnoszącej 

                                                 
15 Zob. np. T. L. Doherty, T. Horne, Managing Public Services- Implementing Changes: A Thoughtful Approach, 
Routledge, London 2002, s. 326-327 
16 Zob. w szczególności: Najwyższa Izba Kontroli, Wdrażanie budżetu Państwa w układzie zadaniowym – ocena 
procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości (Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-
01/2011), NIK, Warszawa 2012; Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania 
kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu 
wewnętrznego, NIK, Gdańsk 2012.  
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się do praktyki międzanrodowej).17 Model ten opiera się na identyfikacji celów, nakładów, 

działań i produktów ocenianych w kontekście zidentyfikowanych potrzeb i rezultatów 

działań.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2: Model podstawowy ewaluacji z zastosowaniem mierników (sugerowany do 

zastosowania w Polsce) 
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Budżetu Zadaniowego, Budżet zadaniowy: 

Racjonalność-Przejrzystość-Skuteczność. Metodyka, KPRM, Warszawa 2006, s. 15.   

 

 

                                                 
17 Zob. np. European Commission-Directorate General XVI Regional Policy and Cohesion, Indicators for 
Monitoring and Evaluation: An Indicative Methodology, Working Paper 3, www.ec.europa.eu/regional_policy/ 
sources/docoffic/working/doc/indic_en.pdf (dostęp 18 listopada 2012 r.); zob. także: J. Płoskonka, Systemy 
administracyjne a podejście zadaniowe, w: M: Postuła, P. Perczyński (red.), Wdrażanie budżetu zadaniowego, 
Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, s. 103-152.     

 

Potrzeby Oddziaływanie 

Cele Nakłady Działania Produkty 

Rezultaty 

istotność skuteczność 

użyteczność i trwałość 

projekt efektywność 

http://www.ec.europa.eu/regional_policy/
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W niektórych systemach szczególny nacisk jest w tym zakresie położony na 

wyodrębnioną sferę zarządzania ryzykiem. Analiza tego rodzaju ryzyka jest wymagana dla 

każdego planu strategicznego w Estonii; jest ona powszechnym standardem w Szwecji. W 

wielu państwach jednak tego rodzaju komponent analizy nie jest wyraźnie wymagany 

(dotyczy to np. Włoch, Luksemburga i Hiszpanii).  

 

7. Główne problemy        

 

Skoro nie ma takiego jednolitego (np. unijnego, albo opracowanego w ramach 

organizacji międzynarodowych typu INTOSAI) wzorca kontroli, który mógłby być 

wprowadzany na zasadzie zobowiązania wynikającego ze zobowiązań 

prawnomiędzynarodowych państw członkowskich, każde z nich stara się zaprowadzić u 

siebie taki system, jaki uznaje za stosowny przy uwzględnieniu własnej specyfiki (co – swoją 

drogą – daje duże szanse na zachowanie wymogów pomocniczości). To właśnie w specyfice 

poszczególnych państw można dostrzec źródła podstawowych problemów wdrażania 

wysokich standardów kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Moim zdaniem, te czynniki 

można podzielić na:  

 

(a) wynikające z dziedzictwa strategicznego danej administracji,  

(b) materialne,   

(c) strukturalne,  

(d) kulturowe,  

(e) behawioralne.  

 

Gdy idzie o czynniki wynikające z dziedzictwa strategicznego danej administracji 

publicznej, to należy zauważyć, że dobrej jakości kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny jest 

skutecznie wprowadzany tam, gdzie istnieją dobrze ugruntowane tradycje demokratycznej 

kontroli administracji oraz wysokie standardy przejrzystości jej działań. Dobrze ugruntowane 

oznacza tu w szczególności, że owe wartości są jednocześnie powszechnie uznane na 

poziomie politycznym oraz pożądane przez obywateli. Elementem dziedzictwa strategicznego 

jest funkcjonowanie oparte na niepełnym cyklu zarządzania finansowego. Jeżeli dana 

organizacja wykształciła zdolności funkcjonowania w tych warunkach, wprowadzenie 

nowych elementów jest – z jej punktu widzenia – istotną zmianą, wymagającą modyfikacji 

pozostałych, już funkcjonujących elementów systemowych. Może to rodzić naturalny w tym 
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kontekście (przede wszystkim ze względu na rozległość strategicznego wpływu) opór wobec 

wysiłków modyfikowania istniejącego systemu.     

W odniesieniu do materialnych czynników warunkujących funkcjonowanie systemu 

kontroli zarządczej, należy zauważyć, że nowoczesna kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 

muszą obejmować coraz szerszy zakres spraw, którymi zajmuje się administracja publiczna. 

Obie formy „oglądu” administracji publicznej wymagają również wniknięcia w technologie 

stosowane w danych jednostkach w ich działaniu. Stąd zarówno kontrola zarządcza, jak i 

audyt wewnętrzny wymagają właściwego przygotowania w odniesieniu do kapitału 

ludzkiego, jak również adekwatnego wyposażenia. W tym obszarze zauważa się więc również 

wzrastającą intensywność kapitałową kontroli zarządczej i audytu, jak również konieczność 

coraz częstszego korzystania z zasobów zewnętrznych. Narastanie kosztów stąd 

wynikających udało się powstrzymać jedynie w Estonii.18      

 Strukturalnym problemem implementacji wysokich standardów kontroli zarządczej i 

audytu wewnętrznego w administracji publicznej jest częste niedopasowanie jej budowy do 

tego celu. Występująca np. w Polsce silna tradycja fragmentaryzacji (sektoryzacji) 

administracji, utrudnia osiągnięcie tego celu. Jest tak zwłaszcza dlatego, że przełamaniu tego 

zjawiska nie służą rozwiązania oparte na decentralizacji kontroli zarządczej i audytu 

wewnętrznego. Istnienie w ramach core executive silnego ośrodka upowszechniania 

standardów w tym zakresie, jak również egzekwowania wykonania zadań w każdym systemie 

przyczynia się do podwyższenia systemowych standardów kontroli zarządczej (i audytu 

wewnętrznego). Podobny efekt ma również istnienie platform wymiany informacji i 

doświadczeń (co jest również praktyką obecną w Polsce, a również w innych państwach UE, 

np. w Danii). Jak się wydaje, z punktu widzenia samego państwa, ważnym aspektem 

strukturalnym kontroli zarządczej jest zapewnienie, by jej zakres był jak największy, a więc w 

szczególności by obejmowała ona całość administracji publicznej, w tym administrację 

samorządową.             

 Do kulturowych problemów wdrażania wysokich standardów kontroli zarządczej i 

audytu wewnętrznego można zaliczyć wszystkie te czynniki, które przyczyniają się do 

procesów alienacji administracji publicznej z jej konkretnego środowiska społecznego oraz do 

uzyskania akceptacji dla ewentualnego braku możliwości jej społecznej kontroli. Wiążą się 

one z czynnikami behawioralnymi, przede wszystkim polegającymi na niechęci do bycia 

kontrolowanym oraz do ustalania takich standardów organizacji, które w ogóle pozwalają na 

                                                 
18 Zob. European Commission, Compendium…, op. cit. s. 71-84.  
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powstanie jakiejkolwiek odpowiedzialności za osiągnięcie celów, do których została ona 

powołana.         

 W oparciu o publikowane badania dotyczące problemów wdrażania nowych 

standardów zarządzania organizacjami administracji publicznej, można przypuszczać, że 

administracji europejskich dotyczy szereg stwierdzonych poza Europą typowych problemów 

natury operacyjnej, tj. objawiających się w kontekście wprowadzania niezbędnych zmian. 

Wspomina się w tej mierze przede wszystkim brak stanowczego przywództwa, wspólnego 

rozumienia celu zmian, niewłaściwe definiowanie programów implementacyjnych, 

posługiwanie się niewiarygodnymi danymi, brak odpowiednich zachęt do efektywnego 

działania, a także brak odpowiednich ram prawnych.19       

 

8. Wnioski 

 

Praktyki właściwe dla kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego są powszechnie 

stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zjawisko to można powiązać z 

szerszym trendem do zwiększania odpowiedzialności administracji publicznej za zapewnianie 

świadczeń publicznych, w którym coraz wyraźniej dostrzeganą kwestią jest uzyskanie 

właściwych, pożądanych społecznie proporcji pomiędzy kosztem jej działania a wartością jej 

świadczeń. Tego rodzaju perspektywa ekonomizująca oceny administracji publicznej jest 

zdeterminowane także koniecznością konkurowania Unii Europejskiej i państw 

członkowskich o wpływy i zasoby w ujęciu globalnym, a więc również zapewnienia w tej 

mierze Europie konkurencyjności. 

Konkretne rozwiązania dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w 

poszczególnych państwach członkowskich UE wykazują znaczne zróżnicowanie i 

odzwierciedlają funkcjonowanie w tym obszarze zasady autonomii proceduralnej. Unia 

Europejska stara się jednak upowszechniać istotniejsze rozwiązania systemowe w tym 

zakresie. Czyni to albo bezpośrednio, poprzez proponowanie metod i form sprawowania 

kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, albo pośrednio, zwłaszcza poprzez egzekwowanie 

standardów dyscypliny budżetowej i reguł dobrego administrowania w zakresie objętym jej 

kompetencjami.  

                                                 
19 Zob. G. VanLandingham, M. Wellman, M. Andrews, Useful, But Not a Panacea: Performance-Based 
Budgeting in Florida, “International Journal of Public Administration, Vol. 28, No. 3-4, s. 233-253. Także 
szerszy catalog w: J. M. Kelly, W. C. Rivenbark, Performance Budgeting for State and Local Government, M. E. 
Sharpe, Armonk 2011, s. 198-216  
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   Mimo to, administracje poszczególnych państw członkowskich UE napotykają na 

istotne problemy dotyczące wdrażania wysokich standardów kontroli zarządczej i audytu 

wewnętrznego, które w znacznym stopniu odzwierciedlają dynamikę ich sfery politycznej, jak 

również tradycje administracyjne i wręcz kulturowo zdeterminowane praktyki 

administrowania.  

 

 

Bibliografia:  

R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge, The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press, 

Oxford 2010 

M. Bovens, The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organisations, 
Cambridge University Press, Cambridge 1998.  

R. Brownsword, Code, Control, and Choice: Why East is East and West is West, “Legal Studies, 2005, 
Vol. 25, No. 1, s. 1-21   

T. L. Doherty, T. Horne, Managing Public Services- Implementing Changes: A Thoughtful Approach, 
Routledge, London 2002 

M. W. Dowdle (ed.), Public Accountability: Designs, Dilemmas and Experiences, Cambridge 
University Press, Cambridge 2006 

European Commission, Compendium of the Public Internal Control Systems in the EU Member  
States, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011 

European Commission-Directorate General XVI Regional Policy and Cohesion, Indicators for 
Monitoring and Evaluation: An Indicative Methodology, Working Paper 3, 
www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/indic_en.pdf (dostęp 18 listopada 
2012 r.) 

M. Feintuck, Regulatory Rationales Beyond the Economic: In Search of the Public Interest, w: R. 
Baldwin, M. Cave, M. Lodge, The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press, Oxford 
2010 

B. M. Hutter, Compliance: Regulation and Enforcement, Clarendon Press, Oxford 1997 

J. M. Kelly, W. C. Rivenbark, Performance Budgeting for State and Local Government, M. E. Sharpe, 
Armonk 2011 

T. Kiziurkiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, 
Warszawa 2007 

J. L: Mashaw, Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the Grammar of 
Governance, w: M. W. Dowdle (ed.), Public Accountability: Designs, Dilemmas and Experiences, 
Cambridge University Press, Cambridge 2006 

http://www.ec.europa.eu/regional_policy/


21 
 

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w 
jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, NIK, 
Gdańsk 2012 

Najwyższa Izba Kontroli, Wdrażanie budżetu Państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: 
planowania, monitorowania i sprawozdawczości (Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-
01/2011), NIK, Warszawa 2012 

D. Osborne, T. Gaebler, T., Reinventing Government, Addison-Wesley Publishers, Reading 1992 

J. Płoskonka, Systemy administracyjne a podejście zadaniowe, w: M.  Postuła, P. Perczyński (red.), 
Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009 

M. Postuła, P. Perczyński (red.), Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 
2009 

M. Power, Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, Oxford University Press, 
Oxford 2007 

G. Rydlewski, Rządzenie w świecie mega zmian, Wyd. Elipsa, Warszawa 2009 

L. F. Spira, M. J. Page, Risk Management: The Reinvention of Internal Control and the Changing Role 
of Internal Audit, “Accounting, Auditing, and Accountability Journal”, 2002, Vol. 16, No. 4, s. 640-
662.  

A. W. Steiss, Financial Management in Public Organizations, Brooks-Cole, Pacific Grove 1989 

H. Szymańska, Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: T. Kiziurkiewicz (red.), Audyt 
wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007 

G. VanLandingham, M. Wellman, M. Andrews, Useful, But Not a Panacea: Performance-Based 
Budgeting in Florida, “International Journal of Public Administration, Vol. 28, No. 3-4, s. 233-253 

O. E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York 1985.  


