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Kontrola	zarządcza	
I. Deklaracja	wstępna	autora	

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła w Polsce kontrolę 

zarządczą. Po przeszło 3  latach, które upłynęły od  tego moment, zasadne  jest pytanie czy kontrola 

zarządcza  została  już  wdrożona.  Odpowiedź  autora  brzmi  zdecydowanie  „tak”.  Ta  kategoryczna 

odpowiedź  nie  zwalnia  od  odpowiedzi  na  dalsze  pytania  co  właściwie  zostało  wdrożone,  w  jaki 

sposób, po co i dlaczego, co nastąpi w dalszej części tego artykułu. 

Z drugiej strony autor wskazuje, że nasze instytucje ciągle nie przeszły cudownej przemiany i 

nie  stały  się  perfekcyjnie  sprawne  i nie oczekuje,  że  kiedykolwiek  taką przemianę  przejdą,  jednak 

oczekuje, że ich sprawność będzie systematycznie wzrastać. 

II. 	Relacja	do	COSO	
Kontrola  zarządcza  powtarza  w  swojej  terminologii  pojęcia  pochodzące  z  koncepcji  ramowej 

COSO.  Autor  traktuje  jako  rzecz  oczywistą,  że  kontrola  zarządcza  jest  prostym  i  dokładnym 

przeniesieniem koncepcji COSO na polski grunt  i wszystko  to co można powiedzieć o  istocie COSO, 

odnosi  się  również  do  kontroli  zarządczej.  Dodajmy,  że  przez  proste  porównanie  tekstów  to 

przeniesienie należy uznać za bardzo trafne. 

III. Po	co	nam	kontrola	zarządcza	czyli	o	grzechu	zapominania	
Komitet COSO powstał z jasno określonym celem opracowania środków pozwalających zwalczać, 

zapobiegać  i  wykrywać  przestępczość  białych  kołnierzyków,  przede  wszystkim  fałszowanie 

sprawozdań  finansowych.  Z  pewnością  spora  część  publiczności  była  zdumiona  czy  nawet 

rozczarowana  po  otrzymaniu  produktu  komitetu.  Późniejsze  zdarzenia  jednak  pokazały,  że 

rzeczywistość,  właśnie  w  zakresie  zwalczania  przestępczości,  przerosła  jakiekolwiek  wcześniejsze 

oczekiwania.   Amerykańskie sądy zaczęły używać wymagań COSO do obciążenia odpowiedzialnością 

lub  winą  wysokich  urzędników  amerykańskich  korporacji.  W  systemie  prawnym  opartym  o 

precedensy  opinia  kilku  ludzi,  co  prawda  znaczących  ale  nie mających  żadnego  zamocowania  w 

strukturach  państwa,  wyrażona  w  Koncepcji  Ramowej.  stała  się  nagle  faktyczną  częścią  systemu 

prawnego mocarstwa. Przejmujący dowód, że gadaniem można zmienić świat. 

Skoro  COSO miało  służyć  zwalczaniu  przestępczości  i  skoro  jest  w  tym  obszarze  (zwalczania 

przestępczości)  bardzo  ważne  i  skuteczne,  to  nasza  kontrola  zarządcza  też  powinna  wypełnić  tę 
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funkcję.  Wydaje się, że o tym aspekcie zapomnieliśmy, a w każdym razie autorowi nic nie wiadomo 

by  kontrola  zarządcza  została  już  wykorzystana  jako  narzędzie  zwalczania  przestępczości.    Nasz 

system  prawny  nie  pozwala  na  proste  powtórzenie  amerykańskiej  drogi  egzekwowania wymagań 

kontroli  zarządczej,  choć  droga  pośrednia  poprzez  opinię  biegłego  prawdopodobnie  jest możliwa. 

Nasz system społeczny natomiast pozwala z cała pewnością na dotkliwą krytykę osób    i  instytucji  , 

które  nie  wypełniają  wymogów  kontroli  zarządczej,  a  powinny  je  wypełniać.  Krytyka  taka może 

nadejść ze strony audytorów wewnętrznych, inspektorów NIK czy też władz nadzorczych. Powtórzmy, 

wydaje się, że tego jeszcze nie ma, ale też chyba jest na to zbyt wcześnie. 

IV. Czym	jest	kontrola	zarządcza,	czyli	o	grzechu	błędnego	umiejscowienia.	
Przechodzimy teraz do najtrudniejszej części tego tekstu, pytania czym zasadniczo  jest kontrola 

zarządcza. Autorzy tekstu COSO dają jednoznaczną odpowiedź: jest ona procesem, a w tekście COSO 

II  kategorycznie  uściślają:  jest  ona  niesekwencyjnym  procesem.  Po  zanotowaniu  w  pamięci,  że 

słownik języka angielskiego (albo innego języka) wyjaśnia nam, że sekwencyjność jest istotą procesu, 

wobec  czego  coś  co  nie  jest  sekwencyjne  nie  może  być  procesem,  prześledźmy  następujące 

rozumowanie. 

Współczesny  wykształcony  człowiek  Zachodu  jest  członkiem  nowożytnej  cywilizacji  naukowo‐

technicznej  założonej  przez  Galileusza.  Wobec  czego  utożsamia  się  on  z  wizją  Galileusza,  że 

Rzeczywistość składa się z  trzech wyodrębnionych obszarów, które używając współczesnego  języka 

nazwę kolejno subiektywnym – to obszar moich doznań, pragnień i uczuć, obiektywnym – obszar, w 

którym są krzesła, rakiety kosmiczne  i galaktyki  i wreszcie obszar  intersubiektywny ogólnie mówiąc 

świat tekstów czy dokładniej tego co teksty oznaczają – norm prawnych, całej matematyki i wszystkie 

co można  określić  jako  byty  platońskie. Najważniejszy  element  nowożytnej  cywilizacji  –  jej  nauka 

został  również  założony  przez  Galileusza  prostym  stwierdzeniem  „Doświadczenie  ludzkie  nie  jest 

źródłem  poznania  naukowego”,  co  przetłumaczę,  może  nieściśle  na  język  bardziej  współczesny: 

doznanie  subiektywne  nie  daje  podstaw  do  orzekania  o  sprawach  w  obszarach  obiektywnym  i 

intersubiektywnym. 

W czasie pomiędzy opublikowaniem dzieł Galileusza i COSO zaszło jeszcze jedno ważne zdarzenie 

–  ludzie polecieli na Księżyc  i szczęśliwie wrócili do domu. Opinia autora na  temat  tego ostatniego 

wydarzenia  jest  następująca.  Lot  na  Księżyc  odbył  się  w  warunkach  ostrej  rywalizacji 

międzynarodowej,  w  której  strony miały  zbliżony  poziom  technologii,  finansowania  i motywacji. 

Kluczowym  elementem  sukcesu  Kluczowym  czynnikiem  sukcesu  był  amerykański  audytor 

wewnętrzny i współżyjąca z nim amerykańska kontrola zarządcza. Rosjanie nie mieli amerykańskiego 
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audytora wewnętrznego, wobec  czego  złożoność  zadania wysłania  człowieka  na  Księżyc  czyniła  je 

niewykonalnym.  

Ostatni  akapit  stwierdza,  że  kontrola  zarządcza  jest ważna  –  skoro może wysłać  człowieka  na 

Księżyc a bez niej jest to niemożliwe – wobec tego wnioskujemy, że ona jest. W tym miejscu czytelnik 

proszony  jest o skrupulatne sprawdzenie, że w zarysowanej powyżej wizji Rzeczywistości Galileusza 

nie  ma  miejsca  dla  kontroli  zarządczej  w  żadnym  ze  wskazanych  tam  obszarów,  ani  też  żadna 

kombinacja elementów z tych obszarów nie da nam kontroli zarządczej, tej kontroli zarządczej, która 

zawiozła  człowieka  na  Księżyc.  I  to  jest  jeden  z  powodów,  dlaczego  tak  trudno  nam  zobaczyć 

wyraźnie, czym jest kontrola zarządcza. 

W tym stanie rzeczy autor proponuje czytelnikowi żeby przyjął, jak to wcześniej zaproponował 

Ken Wilber, że oprócz trzech opisanych powyżej obszarów Rzeczywistości jest jeszcze czwarty 

nazwany przez niego interobiektywnym. To obszar społeczny, a elementy w nim występujące 

możemy nazwać za COSO II niesekwencyjnymi procesami (dlaczego nie). To obszar, w którym 

występują typowe reakcje, (taka przykładowa typowa reakcja ‐ żaden celnik nie bierze łapówki od 

przemytnika), w którym również reakcje mogą być bardzo zróżnicowane; obszar, na który można 

wywierać wpływ poprzez obszar subiektywny zmieniając mentalność pracowników poprzez szkolenia 

lub wspaniałe przykłady; na który można wywierać wpływ z obszaru intersubiektywnego wydając 

odpowiednią ustawę czy regulację. Obszar, który z kolei może oddziaływać na inne obszary; na 

obiektywny wysyłając człowieka na Księżyc, na intersubiektywny, na przykład już w zamierzchłych 

czasach, gdy nie było współczesnego audytu wewnętrznego, w czasie wojny kolektywna praca w 

obozie zachodnich aliantów łamała szyfry przeciwnika, czego ci ostatni nie mogli dokonać, może też 

mieć głębokie skutki dla mentalności ludzi zanurzonych w codziennej pracy w interobiektywnym 

obszarze swej instytucji. 

W tej chwili autor oznajmia, że nie będzie dalej badał czym jest kontrola zarządcza, wystarczająco 

uszczęśliwiony faktem, że określił gdzie ona jest, a mianowicie w obszarze interobiektywnym. 

V. Środowisko	wewnętrzne,	czyli	o	grzechu	symbolizmu	
W tym miejscu autor potrzebuje konstruktywnego konfliktu. Aby go wywołać, powołuje do życia 

trzy  równoległe  światy. W  dwóch  spośród  tych  światów  jest  Bardzo Ważna  Instytucja  (w  skrócie 

BWI), każda z nich ma audytora wewnętrznego  i obie BWI są  identyczne w każdym szczególe poza 

tym,  że  audytorzy  są  różni.  Jeden  z  nich  jest  Oświecony  w  Kontroli  Zarządczej  a  drugi  nie.  Ich 

nazwiska  to  Laura  i Filon. Trzeci  równoległy  świat  to miejsce, w którym  spotykają  się po  tygodniu 

pracy i omawiają przeżycia z tygodnia. 
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Ostatnio  obaj  audytorzy  badali  środowisko  wewnętrzne,  podstawowy  komponent  kontroli 

zarządczej. Ich opinie o środowisku wewnętrznym w obszarze funkcji prawnej okazały się całkowicie 

przeciwstawne.  

Laura policzył radców prawnych pracujących w BWI, oszacował ilość opinii wydawanych w ciągu 

roku  i  ilość dokumentów opiniowanych pod względem prawnym  i oszacował  średni czas potrzebny 

na  jedną  opinię,  przeprowadził  wywiady  ze  wszystkimi  radcami  prawnymi  udokumentowane 

podpisaną  notatką  z wywiadu.  Laura  uznał,  że  środowiska wewnętrzne w  badanym  obszarze  nie 

funkcjonują  tylko  z  tego  powodu,  iż  ponad  połowa  radców  prawnych  oświadczyła  i  poświadczyła 

własnoręcznym podpisem, że  ich zadanie polega na tym żeby dostarczyć możliwie skutecznej opinii 

prawnej  dla  już  podjętej  decyzji  biznesowej  przez  kierownictwo  BWI  i w  żadnym  razie  nie  będą 

podważać decyzji kierownictwa z powodów prawnych, jeśli kierownictwo uważa, że jakaś decyzja jest 

konieczna dla dobra BWI. 

Filon pracował inaczej. Uważnie przestudiował regulamin Departamentu Prawnego, uznał, że jest 

on  poprawny.  Upewnił  się  w  Kadrach,  że  w  ciągu  ostatnich  czterech  lat  nie  było  żadnych  kar  z 

powodu  naruszenia  tego  regulaminu.  Ponadto  sam  zbadał  na  losowej  próbce  30  spraw 

funkcjonowanie  jednego  instrumentu  zabezpieczającego,  Regulamin  wymaga  mianowicie  od 

pracowników departamentu przy przyjmowaniu sprawy zadekretowanej przez dyrektora dla danego 

pracownika aby przyjmując sprawę poświadczyli jej przyjęcie podpisem wraz z aktualną datą, tak że 

później można ustalić, kiedy pracownik otrzymał daną sprawę. Filon odkrył, że spośród 30 badanych 

przypadków  jeden  raz  pracownik  podpisał  się  ale  nie  wstawił  daty  wbrew  regulaminowi.  Filon 

wystąpił o ukaranie  tego pracownika  z  tytułu naruszenia  regulaminu  jednocześnie  stwierdzając,  że 

jednokrotne  naruszenie  regulaminu  nie  daje  podstaw  do  żadnych  generalizacji,  wobec  czego 

środowisko wewnętrzne funkcjonuje w pełni poprawnie.  

„Nie możesz  tak postępować  „ powiedział  Laura po wysłuchaniu  kolegi.  „Regulamin  jest  tylko 

symbolicznym przedstawieniem jak ma być, a naszym zadaniem jest sprawdzić jak jest rzeczywiście”. 

„Mylisz  się mój drogi,  to  twoje postępowanie  jest błędne. Audytor może opierać  swoją opinię 

wyłącznie na twardych faktach a nie na tym, co niektórzy myślą, jak ty to zrobiłeś. Twarde fakty, które 

ja uzyskałem, są najlepsze jakie można było uzyskać, wobec czego moja opinia jest zasadna, a twoja 

nie” stwierdził autorytatywnie Filon. 

„Twoja  słuszność, mój  spokój”  powiedział  potulnie  ale  nieszczerze  Laura.  „Jak można  być  tak 

niekompetentnym. On nawet nie policzył, ilu jest radców prawnych” pomyślał w duchu Laura. 

„ Jak można być tak niekompetentnym, on nawet nie przeczytał regulaminu” pomyślał w duchu 

Filon. 

I oba te stwierdzenia były prawdziwe.    

VI. Mechanizmy	kontrolne	czyli	o	grzechu	rozrzutności.	
„Straszny miałem tydzień” powiedział Filon przy następnym spotkaniu.   „Mój dyrektor zirytował 

się,  że  toaleta  jest brudna  i kazał mi zaproponować mechanizmy kontrolne przeciwdziałające  temu 

ryzyku”. 

„To ciekawe bo mnie też. I co zrobiłeś?” zapytał podekscytowany Laura. 
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„Cóż, zaprojektowałem i wykonałem metryki 12 Kluczowych Wskaźników Czystości, ustaliłem 

skład  komisji,  która  będzie  nadawała  wartości  liczbowe  wskaźnikom  w  trakcie  co  tygodniowych 

pomiarów  czystości,  ustaliłem  wagi  poszczególnych  wskaźników  i  obecnie  mam  jeszcze  ustalić 

minimalny wymagany poziom czystości. A jak ty rozwiązałeś to zagadnienie?” 

 „Wiesz, ja to po prostu powiesiłem w toalecie taką kartkę z rubrykami i powiedziałem, że po 

każdorazowym sprzątnięciu pracownik sprzątający ma wpisać swoje nazwisko, podać dzień i godzinę 

zakończenia sprzątania i podpisać się” wyjaśnił trochę niepewnie Laura. 

„Coś  takiego.” Powiedział wstrząśnięty  Filon.  „Czy  ty nie widzisz,  że  to nie  jest mechanizm 

kontrolny, Tu nie ma ani trochę kontroli. Jak można być tak niekompetentnym” 

„Ależ  każde  oddziaływanie  na  instytucję,  które  zapewnia  prawidłowy  przebieg  procesu,  to 

mechanizm kontrolny. A wiesz, u mnie jest teraz czysto” zaoponował Laura. 

„Mój  drogi.  Nawet  jeśli  przypadkowo  osiągnąłeś  rezultat,  którego  ja  dotychczas  nie 

osiągnąłem, to nie zmienia to faktu, że twoje postępowanie jest karygodnie nieprofesjonalne. Czy nie 

rozumiesz oczywistego faktu, że nie możemy nigdy dać absolutnego zapewnienia, a nasze działania 

mogą być oceniane wyłącznie pod kątem czy były zgodne ze standardami, a nigdy pod kątem czy coś 

tam  rzeczywiście  spowodowały. W  przeciwnym  przypadku  nasze  życie  stanie  się  niemożliwe,  a  ty 

przynosisz hańbę naszemu zawodowi.” Ostro posumował Filon. 

„Twoja  racja mój  spokój”  powiedział  potulnie  choć  nieszczerze  Laura  i  tego wieczora  nie 

rozmawiał więcej o sprawach zawodowych. 

VII. Ustanawianie	celów	i	identyfikacja	ryzyk,	czyli	o	co	tu	właściwie	chodzi.	
„Badałem ustanawianie celów  i  identyfikację ryzyk  i odwaliłem  im to w całości. Masz pojęcie co 

te  głupki  zrobiły.  Lista ustanowionych  celów ma późniejszą datę niż  lista  zidentyfikowanych  ryzyk. 

Dopiero  ja musiałem  im  tłumaczyć,  że  nie mogą  zidentyfikować  żadnego  ryzyka  dopóki  nie mają 

wypisanych wszystkich celów.    Ich zadanie to rozpisanie na cele szczegółowe tych celów ogólnych  , 

które dostali od swej władzy zwierzchniej i dopiero wówczas  analizowanie ryzyk, które mogą zagrozić 

osiągnięciu  celów.  A  co  ty  odkryłeś,  mądralo  ?”  rozpoczął  rozmową  podekscytowany  Filon  w 

następnym tygodniu. 

„Cóż, ja w istocie nie zauważyłem tego szczegółu i wystawiłem im jak najlepszą opinię. Wiesz, to 

są  znakomite,  głęboko  przemyślane  dokumenty  i  na  każdy  punkt mają  znakomite  uzasadnienie” 

powiedział twardo Laura. 

„Posłuchaj  jeszcze  raz  i wbij  to  sobie do  zakutej  łepetyny. Nic  co nie  jest  zrobione  zgodnie  ze 

standardami  nie może  być  dobre. Owszem, możemy  zmieniać  nasze  standardy,  jeśli  okaże  się  to 

konieczne. Ale na co dzień musimy stosować te standardy, które są aktualnie obowiązujące, choćby 

po  to,  żeby  je wymienić na  lepsze, bo  inaczej nie będziemy wiedzieć,  że  trzeba  je zmienić. Czy nie 

widzisz tego, że bez nich cywilizacja rozpadnie się a nasz zawód z pewnością straci jakąkolwiek rację 

bytu. Nie możesz akceptować działań niezgodnych ze standardami” Zakończył wzburzony Filon. 

„To teraz ty posłuchaj. Czy nie widzisz oczywistego faktu, że ryzyka i cele to są dwie strony jednej 

i tej samej monety. To prawda, że nie możesz wiedzieć jakie ryzyka ci zagrażają, jeśli nie wiesz, co jest 

dla  ciebie wartością,  czyli  jeśli nie wiesz,  jakie masz  cele,  ale  tak  samo nie wiesz,  jakie masz  cele 
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dopóki nie uświadomisz sobie, że chcesz  je bronić przed zagrażającymi ryzykami  i tylko wtedy są to 

twoje  cele,  jeśli  chcesz  je  bronić,  jeśli  chcesz  je  osiągnąć.  Ci  ludzie,  których  nazwałeś  głupkami 

wykonali wspaniałą pionierską dla nich pracę wedle moich informacji w otoczeniu dla nich i ich pracy 

wrogim.  I  ty  ich niszczysz. Zrobili  to co  zrobili w perfekcyjny  sposób. Wypisali cele, potem do  tych 

celów  dobierali  ryzyka  i  znajdowali  ryzyka  bez  przydziału  do  żadnego  celu,  więc  rozszerzali  listę 

celów,  i dla nowych celów znajdowali nowe ryzyka, potem usuwali cele, bo nie było do nich ryzyk  i 

tak dalej. Bo  to  jest niesekwencyjny proces.  I przyjmij  też do wiadomości,  że  żyjemy w  sieciowym 

społeczeństwie cyfrowym, w którym proces ustalania celów instytucji polega na integracji interesów i 

punktów  widzenia  wszystkich  interesariuszy  a  nie  na  prostym  rozpisaniu  na  szczegóły  zadań 

postawionych przez władzę zwierzchnią. A nawiasem mówiąc  te standardy, o których mówiłeś, nie 

istnieją. W żadnej literaturze nie ma takich standardów, możesz to sprawdzić”, wybuchnął wzburzony 

Laura. 

   „Ty bredzisz, całkowicie bredzisz. Czegoś takiego jak niesekwencyjny proces nie ma. Możemy 

to sprawdzić w słowniku” odpowiedział całkowicie spokojny już Filon. 

Sprawdzili, rzeczywiście według słownika każdy proces musi być sekwencyjny. Laura wyszedł 

nic nie mówiąc i nie spotkali się więcej.  

VIII. O	granicach	rozsądnej	władzy	państwowej.	
Drogi  czytelniku,  teraz  opuszczamy  umysłowe  laboratorium,  w  którym  przebywaliśmy  w 

ostatnich trzech rozdziałach i przeanalizujemy rezultaty przeprowadzonych tam doświadczeń.  

Obserwowaliśmy trzy spory, których uczestnicy akceptowali co do zasady kontrolę zarządczą, ale 

mieli  całkowicie  przeciwstawne  opinie  na  temat  konkretnych  kwestii  szczegółowych.  Spory  te  dla 

celów ilustracyjnych zostały przejaskrawione, ale tego typu spory istnieją w rzeczywistości. Konkretne 

spory przedstawione powyżej mogą i powinny być rozstrzygnięte, natomiast można być pewnym, że 

spory  o  to,  co  jest  właściwe  w  konkretnych  instytucjach  dla  stwierdzenia  dobrej  jakości 

funkcjonowania poszczególnych  komponentów  kontroli  zarządczej będą  zawsze,  co więcej,  są one 

pożądane dla ciągłej poprawy  ich funkcjonowania, czy choćby utrzymania  ich akceptowalnej  jakości 

w zmieniających się z czasem uwarunkowaniach.  

Doświadczenie  drugie  z  mechanizmami  kontrolnymi  zapewniającymi  czystość  toalet  jest 

podstępnym oddziaływaniem przez autora na emocje czytelnika mającym doprowadzić czytelnika do 

konkluzji, że byłoby wysoce niewłaściwe aby Ustawodawca czy choćby Minister Finansów regulowali, 

jakie  mechanizmy  kontrolne  są  w  tym  przypadku  właściwe.  Ten  konkretny  spór  powinien  być 

rozstrzygnięty w  jakiś  sposób  innymi  środkami. W przypadku dwóch pozostałych  sporów  rzecz  jest 

mniej jasna, ale wydaje się, że po głębokiej analizie postaw antagonistów – Filona i Laury – czytelnik 

odkryje, że w głębi istnieje konflikt odmiennych postaw i odmiennych systemów wartości. 

Główną  tezą  autora w  tym  referacie  jest  stwierdzenie,  że władza  państwowa  rozumiana  jako 

działania zawodowych polityków może stworzyć ogólną  infrastrukturę dla dobrego  funkcjonowania 

kontroli zarządczej, nie może natomiast spowodować, że jej komponenty będą dobrze funkcjonować, 

to ostatnie bowiem zależą od sił społecznych zasadniczo autonomicznych wobec działań polityków. 

Nasuwająca  się  autorowi  analogia  to  związek  typu  gospodarki  z  typem  władzy  państwowej. 

Odpowiednikiem dla władzy w pełni i bezpośrednio sterującej strumieniami wszelkich zasobów wedle 
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filozofii „wydaj  rozkaz  i  skontroluj  jego wykonanie”,    jest gospodarka nakazowo‐rozdzielcza, zwana 

też gospodarką niedoborów.   Przy  takiej władzy niemożliwe  jest  istnienie  innowacyjnej gospodarki 

rynkowej  zdolnej  na  przykład  do  produkcji  zaawansowanej  elektroniki. Wobec  tego,  jeśli  chcemy 

mieć  taką gospodarkę,  to musimy zmienić  typ władzy. Organizując nowy  typ władzy nie zakładamy 

automatycznie innowacyjnej gospodarki rynkowej, bo tego się nie da zadekretować, możemy jedynie 

mieć nadzieję, że gospodarka rynkowa w nowej sytuacji wyłoni się samoistnie. Nasz główny aktualny 

problem  jest  następujący.  Świadectwa  historyczne  pokazują,  że władza,  która  już  zrezygnowała  z 

ręcznego  sterowania  strumieniem  zasobów,  ale  za  to  uzurpuje  sobie  prawo  do  monopolu 

regulacyjnego  i  staje  się  faktycznie  jedynym  dawcą  standardów  kierujących  zachowaniami  ludzi  i 

instytucji, w  żadnym  razie  nie wytworzy  naprzeciw  siebie  jako  swego  odpowiednika  innowacyjnej 

gospodarki  rynkowej.  Jest  to  niemożliwe,  ponieważ  władza  taka  odcina  się  od  żywych,  i  w 

rozwiniętych społeczeństwach zorganizowanych, sił społecznych niosących w sobie  istotne wartości 

dla gospodarki i głęboko wpływających na jej funkcjonowanie.  Niepełna lista takich sił społecznych to 

korporacyjni  prawnicy,  audytorzy  zewnętrzni  i  wewnętrzni,  księgowi,  analitycy  giełdowi  a  także 

(nawet  jeśli może to brzmieć śmiesznie w  świetle wydarzeń ostatnich 5  lat) bankierzy  inwestycyjni, 

czy  też  urzędnicy  państwowi  z  ich  etosem  i  odróżniając  ich  od  zawodowych  polityków. Autor ma 

własną nazwę dla gospodarki indukowanej przez władzę posiadającą absolutny monopol regulacyjny, 

ale zachowa ją w tajemnicy ponieważ sam uważa ją za obraźliwą. 

Dodajmy dla porządku, że od zawsze, a szczególnie w obecnym świecie elektronicznej sieci trzeba 

koniecznie wpływać na innych partnerów, choć niekoniecznie nimi zarządzać. W szczególności władza 

państwowa może  i  powinna  stawiać  twarde  żądania  i  oczekiwania wobec wymienionych  powyżej 

partnerów społecznych  i nawiasem mówiąc,  jeśli władza  i społeczeństwo nie będą zgłaszały wobec 

tych sił społecznych żadnych oczekiwań, to ulegną one degeneracji. 

Na zakończenie  tego  rozdziału skonstatujmy dwa oczywiste  fakty. Kluczową  figurą dla wysokiej 

jakości funkcjonowania kontroli zarządczej jest audytor wewnętrzny, a władza państwowa dokonała 

samoograniczenia  regulacyjnego  stwierdzając,  równolegle do wprowadzenia kontroli  zarządczej,  że 

obowiązujące  standardy  audytu wewnętrznego  to  pochodzące  z  zewnątrz  (w  istocie  zza  oceanu) 

standardy IIA. 

IX. Dlaczego	wprowadzamy	kontrolę	zarządczą	czyli	rewizyta	u	Galileusza.			
Implementowaliśmy w polskiej administracji publicznej standardy COSO ponieważ  inni zrobili to 

wcześniej,  również w  Polsce  na  przykład NIK.  Tym  samym  stało  się  coś  bardzo ważnego. Wielkie 

dzieło Galileusza polega na  tym,  że wynalazł on  taką maszynkę do dowodzenia  twierdzeń,  a więc 

odkrywania  prawdy.  Poszczególne  zagadnienie  naukowe  może  okazać  się  nadzwyczaj  zawiłe  i 

wymagać wielkich wysiłków  nie  zawsze  zakończonych  powodzeniem,  ale Galileusz  pouczył  nas  co 

mamy robić i od jego czasów wielka rewolucja naukowa ruszyła i objęła najpierw kontynent a potem 

cały świat. Praktycy potwierdzą, że standardy COSO mają tę samą cudowną właściwość, stanowiąc tu 

wyjątek wśród  innych standardów o zbliżonych celach. Z  ich pomocą można  rozstrzygać, czy  jakieś 

rozwiązanie  organizacyjne  jest  akceptowalne  czy  nie,  podobnie  jak  przy  dowodzeniu  twierdzeń 

naukowych  szczegółowe  zagadnienie może  okazać  się  nadzwyczaj  trudne  i  zdarzy  się  czasami,  że 

rozstrzygnięcie  nie  zostanie  znalezione  ale ważne  jest,  że wiemy  co mamy  robić  dla  rozwiązania 

kwestii  z  życia  instytucji.  Można  też  tę  samą  myśl  wyrazić  stwierdzając,  że  standardy  te  to  w 

szczególności raczej maszynka do produkowania szczegółowych regulacji niż regulacja sama w sobie. 
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Jeżeli ktoś żyje w świecie, na przykład w amerykańskiej korporacji,  i chce mieć choćby niewielki 

współudział w podejmowaniu decyzji to musi rozumieć jak działa ta maszynka i jest to wystarczający 

powód do  implementacji  standardów COSO w Polsce. Skoro  już mamy  tę maszynkę  i wiemy  jak  ją 

używać to z pewnością będziemy ją używać z wielką korzyścią dla naszych instytucji. 

 

X. W	jaki	sposób	została	wdrożona	kontrola	zarządcza.	
System  działa  następująco.  Jednostki  organizacyjne  podlegające  ministrowi  składają 

dorocznie  strukturalizowane  rozporządzaniem  oświadczenie  o  stanie  kontroli  zarządczej. 

Struktura  oświadczenia  wymusza  nie  tylko  specyfikację  ewentualnych  zastrzeżeń  ale  także 

wskazanie  źródeł  stanowiących  podstawę  oświadczenia. Ważnym  elementem  jest,  że  audytor 

wewnętrzny  nie  może  sporządzać  tego  oświadczenia,  choć  oczywiście  jego  wyniki  pracy  są 

jednym z  istotnych  źródeł dla tego dokumentu. Oświadczenia takie wędrują kaskadowo w górę 

stanowiąc  dla  nadrzędnego  poziomu  jedno  ze  źródeł  do  konstrukcji własnego  oświadczenia  o 

stanie  kontroli  zarządczej.  Fakt,  że  audytor  wewnętrzny  nie  bierze  udziału  w  konstrukcji 

oświadczenia może być wykorzystany do dodatkowego wzmocnienia systemu poprzez  żądanie, 

aby  złożył  on  niezależną  opinię  o  funkcjonowaniu  kontroli  zarządczej,  co  też  Ministerstwo 

Finansów czyni. Oświadczenia są dostępne Komitetowi Audytu a ten wydaje opinie ministrowi do 

wystawienia jego oświadczenia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej.  

Ramy historyczne są następujące. W roku 2012 składane były po raz pierwszy oświadczenie 

za  rok 2011, w którym  to  roku kontrola zarządcza powinna  już była w pełni  funkcjonować. Dla 

wszystkich zainteresowanych było to pierwsze tego rodzaju ćwiczenie  i autor wypowie ostrożne 

przypuszczenie,  ,  że  różnicująca  siła  tego zapewnienia, w  takim  sensie,  że obszary wymagające 

naprawy  zostały  trafnie  i  jednolicie  wskazane  jest  poniżej  stanu  pożądanego,  dodając 

natychmiast,  że  oczekiwanie,  że  pożądany  stan  będzie  osiągnięty  za  pierwszym  razem  jest 

absurdalne.    

Oceniając  funkcjonowanie  systemu  należy  uwzględnić  cudowną  właściwość  standardów 

COSO cudownej maszynki umożliwiającej rozstrzygnięcie co jest właściwe dla  instytucji a co nie. 

Trafność oceny systemu kontroli zarządczej wyrażonej w oświadczeniu może być w każdej chwili 

zakwestionowana.  Taka  systematyczna  (choć  zapewne  powinna  być  wyrywkowa)  weryfikacja 

składanych  oświadczeń  jeszcze  nie  istnieje,  ale  też  przeprowadzanie  jej  na  pierwszej  edycji 

oświadczeń  jest  oczywiście  bezsensowne.  Zainteresowani muszą mieć  pewien  czas  aby  –  być 

może w części w drodze ponawia nów prób  i błędów – nauczyć się  jak mają sprostać żądaniom 

wyrażonym w oświadczeniu o kontroli zarządczej. 

Ten  brakujący  element  –  proces  weryfikacji  oświadczeń‐  musi  być  uzupełniony,  ale  siły 

przemawiające za uruchomieniem weryfikacji wydają się być tak przemożne, że istotne trudności 

w tym obszarze trzeba uznać za nieprawdopodobne. Kultura administracji publicznej długo przed 

pojawieniem  się  idei  kontroli  zarządczej  akceptowała  myśl  o  weryfikacji  prowadzonej 

działalności.  Inspektorzy  NIK  –  w  opinii  autora  –  będą  w  naturalny  sposób  interesować  się 

poprawnością  składanych  oświadczeń  o  kontroli  zarządczej. Audytorzy wewnętrzni  zgodnie  ze 

standardami IIA powinni co 5 lat być poddawani zewnętrznej ocenie jakości ich pracy. Ktokolwiek 

będzie oceniał  jakość  ich prac musi zainteresować się zdolnością do prawidłowej oceny kontroli 

zarządczej. Ministrowie, którzy składają oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  i  ich komitety 
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audytu  biorące  udział  w  całym  procesie  wszyscy  oni  są  zainteresowani  zapewnieniem,  że 

otrzymywane oświadczenia są prawdziwe. 

Nauka obsługi standardów kontroli zarządczej  to przede wszystkim zagadnienie praktyczne, 

żeby nauczyć się to robić trzeba zacząć to robić. Jednak bardzo pomocny w takich przypadkach 

jest  jakiś  rodzaj  podręcznika,  do  którego  można  sięgnąć  poszukując  rozwiązania  dla  jakiejś 

praktycznej trudności. Tego rodzaju podręcznik  istnieje. Departament Audytu Sektora Finansów 

Publicznych usytuowany w Ministerstwie Finansów opracował dokument „Kontrola zarządcza w 

sektorze  finansów publicznych.  Istota, unormowanie prawne  i otoczenie. Kompendium wiedzy; 

opracowanie  które  na  141  stronach  umieszcza  praktycznie  wszystkie  informacje  potrzebne 

praktykowi  zmagającemu  się  z  zawiłościami  kontroli  zarządczej.  Opracowanie,  które wzbudza 

podziw autora swoją starannością i rzetelnością. 

XI. Deklaracja	kończąca	autora.	
  Całościowy obraz prezentowany w tym referacie, o prawdziwości którego autor jest głęboko 

przekonany,  jest  następujący.  Dokonaliśmy  w  Polsce  udanej  implementacji  standardów  COSO 

nazywając tę implementację kontrolą zarządczą, zachowując przy tym najbardziej istotną cechę tych 

standardów a mianowicie bycie  raczej generatorem  regulacji  i  rozstrzygnięć niż  samą  regulacją  lub 

zbiorem rozstrzygnięć. Pełna zdolność administracji publicznej do projektowania własnej działalności, 

tak by była  zgodna ze  standardami kontroli zarządczej oraz  trafnego opiniowania  i  raportowania o 

kontroli  zarządczej  budzi  zasadne  wątpliwości,  których  podstawą  może  być  analiza  składanych 

oświadczeń  o  funkcjonowaniu  kontroli  zarządczej  jednakże  pełny  obraz  aktualnej  jakości  samej 

kontroli zarządczej  i  jakości raportowania o kontroli zarządczej  jest autorowi nieznany  i wedle  jego 

wiedzy  nieznany  nikomu  innemu. Nie  jest  to  jednak  powód  do  zmartwień  ponieważ  jesteśmy  na 

początku procesu nabywania przez uprawiających kontrolę zarządczą  i składających oświadczenia w 

tej sprawie nabywania umiejętności rozstrzygnięcia, czy przykładowo określona sytuacja w obszarze 

środowiska wewnętrznego  jak  to  zostało  zilustrowane w  rozdziale V  tego  referatu  jest  czy nie  jest 

słabością  kontroli wewnętrznej. Akomodacja  zainteresowanych  do  takich wymagań musi  potrwać. 

Zdecydowanie pozytywnym elementem obrazu sytuacji  jest faktyczne uruchomienie przemyślanego 

procesu  oceny  i  składania  oświadczeń  o  funkcjonowaniu  kontroli  zarządczej,  który  to  proces  przy 

wsparciu  odpowiedniego  podręcznika  i  przyszłej  zewnętrznej  weryfikacji  składanych  oświadczeń 

będzie w nieuchronny sposób rok po roku wzmacniał samą kontrolę zarządczą, jej rozumienie i jakość 

jej  opiniowania.  Istnienie  tego  procesu  jest  tożsame  z wdrożeniem  kontroli  zarządczej,  a  analiza 

wszystkich  istniejących  uwarunkowań  wskazuje,  że  jakieś  nagłe  załamanie  tego  procesu  można 

określić jako nadzwyczaj nieprawdopodobne. Wobec czego deklaracja autora w pierwszym rozdziale 

tego referatu, że kontrola zarządcza została już wdrożona jest trafna. 
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