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Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 5 grudnia 2012 r. 

 

Elżbieta Paliga 

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej 

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej 

Streszczenie referatu – tezy wystąpienia 

- Zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła  pojęcie 

kontroli zarządczej w miejsce dotychczasowej kontroli finansowej. Rozwiązania ww. ustawy  

w zakresie kontroli zarządczej pokazują potrzebę zmian w kierunku zarządzania administracją 

publiczną – odejście od tradycyjnego modelu biurokratycznego na rzecz nowego podejścia do 

zarządzania administracją publiczną określanego jako Nowe Zarządzanie Publiczne (ang. 

New Public Management – NPM). 

Zalecenia wynikające z wdrażania ww. przepisów o  kontroli zarządczej wymuszają  

w polskiej administracji publicznej eliminację: 

 -  zbędnych procedur, 

- niejednokrotnie pracochłonnych i nieskutecznych procesów poprzez ich analizę  

i  ,,odchudzanie’’, 

a także wskazują na konieczność zbudowania mechanizmów kontrolnych - w odniesieniu do 

zidentyfikowanych ryzyk przy zaangażowaniu kierownictwa jednostki. 

- Wdrażanie przepisów ww. ustawy o finansach publicznych  - przy jednoczesnym  poszuki-

waniu usprawnień i efektywnym wykorzystywaniu dostępnych narzędzi zarządzania w admi-

nistracji publicznej  -  przyniesie oczekiwane rezultaty. W innych przypadkach przyczynić się 

może do zwiększenia biurokracji, np.: poprzez tworzenie kolejnych komórek organizacyj-

nych, procedur ds. kontroli zarządczej.   

- Mówiąc o systemie kontroli zarządczej w polskiej administracji publicznej należy zdefinio-

wać samo pojęcie kontroli.  Termin kontrola nie budzi wątpliwości, jednakże na gruncie pol-

skiego prawa spotykamy różne pojęcia, wyjaśnienia ww. terminu. Brak  odróżnienia lub po-

dobieństwo różnych definicji  kontroli, jak np.: inspekcja, nadzór, kontrola finansowa, za-

rządcza, wewnętrzna, zewnętrzna, instytucjonalna, funkcjonalna, dozór, controlling, audyt 
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wewnętrzny, zewnętrzny, audit itp. powoduje postępujący zamęt terminologiczny i pojęcio-

wy.  

- Proces wdrażania systemu kontroli zarządczej stanowi podstawę właściwego ładu organiza-

cyjnego, czyli governance.  Governance to właściwie funkcjonująca struktura organizacyjna 

jednostki – umożliwiająca przepływ informacji, zarządzania, monitorowania i kierowania 

działaniami związanymi z realizacją celów1.   

- Standardy kontroli zarządczej stanowią uporządkowany zbiór wskazówek do opracowania 

jednolitego systemu kontroli zarządczej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż nie ma jedno-

litych wytycznych w sprawie kontroli zarządczej w administracji publicznej. Obecnie  

w Ministerstwie Finansów trwają prace nad ww. wytycznymi w ramach tzw. grup roboczych.  

- Ocena systemu kontroli zarządczej dokonywana jest przez audyt wewnętrzny. Zgodnie z 

przepisem art. 272 Ustawy o finansach publicznych, ,,audyt wewnętrzny jest działalnością 

niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kie-

rownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej 

oraz czynności doradcze”2. Ocena ta w szczególności dotyczy adekwatności i efektywności 

kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce w dziale.  

 

- Obecnie w większości jednostek administracji publicznej prowadzone są audyty zapewnia-

jące - w niewielu jednostkach audyt wewnętrzny ukierunkowany jest na badanie efektywności 

podejmowanych działań. Powinny być próby ustalenia wartości tworzonej przez audyt we-

wnętrzny (np. jako ograniczenie kosztów) w powiązaniu z nakładami na jego funkcjonowa-

nie.  

- Audyt wewnętrzny - ukierunkowany na badanie efektywności w administracji publicznej - 

będzie pomocnym narzędziem dla kierownictwa jednostki w realizacji celów kontroli zarząd-

czej. 

Wdrożenie kontroli zarządczej na przykładzie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górni-

czej. 

Elementami systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Górniczej jest: 

                                                            
1 Zob.  Definicja audytu wewnętrznego. Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Tłuma-
czenie na język polski. Polish language translation,  The Instytut of Internal Auditors, Warszawa 2011, s.90 
2 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009…, dz. cyt.  
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- nadzór służbowy, kontrola funkcjonalna, kontrola wewnętrzna ex-ante i ex-post, wewnętrz-

na instytucjonalna, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, dokumentacja systemu zarzą-

dzania jakością. 

Procesy dot. wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 w Urzędzie Miej-

skim w Dąbrowie Górniczej wykazują szereg zależności w zakresie usprawnień i udoskonaleń 

w działalności Urzędu i stanowią element wspierający kontrolę zarządczą. Audyt wewnętrzny 

dokonuje oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej  

w ramach prowadzanych zadań audytowych. 

W Urzędzie nie ma powołanej komórki organizacyjnej ds. kontroli zarządczej. Obowiązki  

w zakresie kontroli zarządczej Prezydent Miasta powierzył wszystkim osobom zajmującym 

stanowiska kierownicze. Jednej osobie powierzono zbieranie informacji o stanie kontroli za-

rządczej w Urzędzie oraz w podległych jednostkach i przekazywanie zbiorczej informacji  

w ww. temacie do Prezydenta Miasta.  

Za zarządzanie ryzykiem odpowiadają Naczelnicy poszczególnych komórek organizacyjnych 

w Urzędzie oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Dąbrowa Górnicza. 

 

-  Wprowadzenie z dniem 1 czerwca 2011 r. Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie funkcjo-

nowania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej (zwanym dalej 

„Kodeksem”). Kodeks stanowi wytyczne dla prawidłowego stosowania aktów prawa ze-

wnętrznego, jak i regulacji wewnętrznych funkcjonujących już w Urzędzie, w zakresie  za-

mówień publicznych3.  

- W lutym 2012 roku odbyła się konferencja w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej 

zorganizowana przez Biuro Audytu Wewnętrznego we współpracy z Uniwersytetem Ekono-

micznym w Katowicach nt. ,,Skuteczne i efektywne zarządzanie administracją publicz-

ną”.   Konferencję patronatem objęło Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 

W wyniku konferencji zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Miejskim  Dą-

browie Górniczej a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w zakresie wydania 

wspólnej publikacji naukowej nt. „Zarządzanie administracją publiczną. Narzędzia”. 

                                                            
3 Regulamin funkcjonowania zamówień publicznych oraz zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 
1325/08 Prezydenta Miasta w Dąbrowie Górniczej z dnia 04.12.2008r. (z późn. zmianami) 
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- W 2012 roku Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przystąpił do projektu współfinansowa-

nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. 

,,Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach na prawach powiatu, 

urzędach gmin i starostwach powiatowych”. Celem ww. projektu jest poprawa jakości usług 

publicznych przez wzrost efektywności funkcjonujących w jednostkach systemów zarządza-

nia z uwzględnieniem benchmarkingu. 

- Kolejnym krokiem w realizacji celów kontroli zarządczej  było zainicjowanie przez Biuro 

Audytu Wewnętrznego propozycji oceny zewnętrznej jakości audytu wewnętrznego z nieza-

leżną walidacją.  W 2012 roku Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza wystąpił  do Prezyden-

tów Miast na prawach powiatu z inicjatywą przeprowadzenia wzajemnej oceny zewnętrznej 

jakości audytu wewnętrznego (przeglądu partnerskiego).  Celem uniknięcia wysokich kosz-

tów ocen wykonywanych przez firmy komercyjne zaproponowano wzajemną ocenę ze-

wnętrzną. Za taką formą oceny audytu wewnętrznego przemawiał nie tylko aspekt finansowy 

ale również fakt, że audytorzy wewnętrzni realizują swoje zadania w organizacjach podob-

nych pod względem wielkości, złożoności, specyfiki i branży. Przeprowadzenie wzajemnej 

oceny pozwoli także na wymianę doświadczeń między audytorami i porównanie działalności 

audytu wewnętrznego funkcjonującego w różnych Urzędach Miejskich. 

Podsumowanie: 

 

Jednostki sektora finansów publicznych są od dwóch lat zobowiązane do wdrażania systemu 

kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem.  

Głównym celem zarządzania ryzykiem w administracji publicznej jest dostarczenie informacji 

o miejscach i procesach, gdzie warto jest zastosować metody kontroli. Jest to istotna zmiana 

w myśleniu o kontroli. Celem tej zmiany jest przesunięcie kontroli z miejsc, gdzie zwyczajo-

wo była stosowana, do miejsc, gdzie jest faktycznie potrzebna. Wprowadzenie sprawnego 

zarządzania ryzykiem w administracji publicznej powinno rozpocząć się od uświadomienia 

personelu i kadry kierowniczej o korzyściach płynących z jego wdrażania.  

Ważnym w zarządzaniu ryzykiem jest monitoring ryzyka i jego dalsze raportowanie. Mini-

sterstwo Finansów w podręczniku wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji 

publicznej w Polsce zaleca: stosowanie przeglądów, czy ryzyko uległo zmianie, sprawdzanie 

czy stosowana punktowa ocena ryzyka jest wciąż odpowiednia, a mechanizmy kontrolne są 
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nadal skuteczne. Rozwój zarządzania ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla profesjonalizacji 

zarządzania, w tym systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. 

-Jednym z sukcesów wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu teryto-

rialnego pokazują dane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC).  Z danych MAiC 

wynika, iż ponad 1500 jednostek samorządu terytorialnego (jst) podjęło działania usprawnia-

jące procesy zarządzania, którego wynikiem są wdrożone:  

- systemy mierzenia jakości usług i satysfakcji klienta (735 jst),  

- systemy zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 (448 jst),  

- inne nowoczesne modele doskonalenia zarządzania publicznego (329 jst),  

- elektroniczny obieg dokumentów (180 jst),  

- budżet zadaniowy (101 jst), czy też tworząc biura obsługi klienta ( 220 jst)4. 

-Wiele jednostek samorządu terytorialnego wykorzystuje podejście procesowe do systemu 

kontroli zarządczej - wykorzystując już istniejące zasoby ludzkie, tj. powołane zespoły ISO  

w organizacji, a które nie wynika z przepisów ustawy o  finansach publicznych. Jednostki 

podległe składają oświadczenia o stanie kontroli zarządczej do kierowników jednostek samo-

rządu terytorialnego, którym podlegają.  

 

 Ufam, że moje rozważania przyczynią się do dalszych przemyśleń dotyczących: 

 

- systemu kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w ustawie o finansach publicznych, 

 

- uporządkowania pojęć w zakresie kontroli w polskich przepisach prawnych,  

-   audytu wewnętrznego  - skoncentrowanego  na dokonywaniu niezależnej oceny skuteczno-

ści, gospodarności i wydajności  (ang. economy, efficiency, effectiveness) systemu kontroli 

zarządczej w polskiej administracji publicznej. 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Źródło: Zob. Śpiewok K., ,,Przegląd funkcjonowania systemu zarządzania jako źródło uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej – 
doświadczenia Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Biuletyn Nr 3 (4)/2012 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, War-
szawa  - wrzesień 2012 r., s. 9/13. 


