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Słowo wstępne

Po wielu latach funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej wskazane 
jest dokonanie pomiaru dokonań tych instytucji w sektorze finansów publicznych i w sek-
torze biznesowym.

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza zostały wprowadzone w Polsce na mocy ustawy 
o finansach publicznych i kojarzone są wyłącznie z jednostkami z tego sektora. Są jednak 
stosowane w jednostkach biznesowych posiadających duże kapitały, na przykład bankach, 
koncernach paliwowych, ubezpieczycielach. Pojęcia te są już znane w społeczeństwie, 
przykładowo z mediów publicznych. Celowe jest dokonanie oceny dokonań tych instytucji.

W materiałach konferencyjnych zgłoszone artykuły uporządkowano w sześciu 
rozdziałach:

1. Pomiar dokonań jednostek sektora publicznego i jednostek biznesowych.
2. Samoocena audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
3. Zakres audytu wewnętrznego.
4. Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych.
5. Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego.
6. Ryzyko działalności i jego wpływ na efektywność dokonań.
Autorzy artykułów pochodzą z różnych ośrodków akademickich i tym samym przyczy-

niają się do propagowania i doskonalenia idei audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. 
Wśród autorów artykułów są również praktycy, w tym słuchacze studiów podyplomowych 
„Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Usprawnieniu Zarządzania (14 edycja).

Treści artykułów będą częściowo wygłoszone w czasie trwania dwudniowej konferencji 
i posłużą do dyskusji nad tym tematem w gronie naukowców i praktyków.

prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska
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Wykorzystanie sprawozdań finansowych  
w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego

Dorota Adamek-Hyska*

Streszczenie: Cel – Prezentacja wybranych elementów dotyczących pomiaru dokonań w jednostkach sektora 
publicznego w aspekcie sprawozdawczości finansowej. 
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy aktów prawnych w zakresie finansów 
publicznych i rachunkowości, a także studia literaturowe opierające się na literaturze krajowej, zwartej i arty-
kułowej.
Wynik – Artykuł stanowi syntezę części wyników badań naukowych (potencjał badawczy) na temat procesu 
harmonizacji standardów rachunkowości sektora publicznego w Europie, prowadzonych w latach 2015–2017.
Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badania w zakresie rachunkowości jednostek sektora finansów pub-
licznych pozwalają wnioskować, że pomiar dokonań nie zastępuje sprawozdań finansowych, lecz jest ich uzu-
pełnieniem.

Słowa kluczowe: pomiar dokonań, sprawozdanie finansowe, sektor finansów publicznych

Wprowadzenie

W polskich jednostkach sektora finansów publicznych system sprawozdawczości jest bardzo 
rozbudowany. Składają się na niego sprawozdanie finansowe, sprawozdania budżetowe, 
raporty podatkowe, sprawozdania statystyczne oraz różnego rodzaju sprawozdania opisowe. 
Typowe jednostki sektora finansów publicznych, takie jak jednostki samorządu terytorialne-
go, państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, 
pomimo że nie działają dla zysku, mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, 
umożliwiając tym samym głównym odbiorcom tych sprawozdań, a także innym intere-
sariuszom ocenę ich działalności oraz podejmowanie właściwych decyzji gospodarczych. 
Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
rezultatach działalności i zmianach położenia jednostki sprawozdawczej (Gos, 2011, s. 114).

Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych elementów dotyczących 
pomiaru dokonań w jednostkach sektora publicznego w aspekcie sprawozdawczości finan-
sowej. W związku z tak postawionym celem dokonano oceny przydatności sprawozdań 
finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego.

* dr Dorota Adamek-Hyska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Rachunkowości, 40-287 Katowice, 
ul. Bogucicka 3, e-mail: adamek@ue.katowice.pl.
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Wykorzystane metody badawcze to głównie analiza aktów prawnych w zakresie ra-
chunkowości jednostek sektora finansów publicznych, studia literatury krajowej, zwartej 
i artykułowej.

1. Istota pomiaru dokonań w jednostkach sektora publicznego

W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny w Polsce przeszedł ogromne zmiany. 
Pełni wiele nowych funkcji, a tym samym nieustająco oczekuje się od niego wprowadzania 
i stosowania mechanizmów pozwalających ocenić efektywność i skuteczność realizacji 
zadań publicznych. Mechanizmami takimi są przede wszystkim (tab. 1):

 – budżet zadaniowy,
 – kontrola zarządcza,
 – partnerstwo publiczno-prywatne.

Tabela 1

Wybrane mechanizmy pozwalające ocenić efektywność i skuteczność realizacji  
zadań publicznych

Wyszczególnienie Autor Istota

Budżet zadaniowy Lubińska (2009),  
s. 41–48

Istotą budżetu zadaniowego jest wprowadzenie zarządzania 
wydatkami publicznymi poprzez cele odpowiednio 
skonkretyzowane i zhierarchizowane na rzecz osiągania 
określonych efektów mierzonych za pomocą ustalonego 
systemu mierników.

Kontrola zarządcza Szczepankiewicz 
(2015), s. 19–54

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów 
publicznych stanowi ogół czynności podejmowanych  
dla zapewnienia realizacji ich celów i zadań w sposób  
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Partnerstwo 
publiczno-prywatne

Adamek-Hyska 
(2014), s. 72

Jest szeroko rozumianym mechanizmem współdziałania 
podmiotów publicznych i prywatnych stanowiącym przede 
wszystkim nowoczesne i pożyteczne, zewnętrzne i zwrotne 
źródło finansowania aktywów i działalności jednostek sektora 
finansów publicznych.

Źródło: opracowanie własne.

Obszary wskazane w tabeli 1 są bezpośrednio związane z nowoczesnym zarządzaniem 
publicznym. Funkcją zarządzania każdą organizacją jest dbałość o jej wyniki oraz taka 
organizacja dostępnych zasobów, która zapewni osiąganie tych wyników (Drucker, 2009,  
s. 81)1. W ślad za takim rozumieniem nowoczesnego zarządzania publicznego można 
wskazać, że pomiar dokonań w jednostkach sektora publicznego jest nie tylko głównym 
z wymogów nowoczesnego zarządzania publicznego, ale jest przede wszystkim warunkiem 

1  Więcej na temat nowoczesnego zarządzania publicznego: Strąk (2009), s. 281–295 oraz (2012), s. 80–89.
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kreowania pełnej i świadomej odpowiedzialności z tytułu gospodarowania środkami pub-
licznymi (Nowak, 1995, s. 140). Dokonania są różnie definiowane, rozumiane i w praktyce 
mierzone. Można je określić jako między innymi (Kostur, 2009, s. 151–153):

a) liczbę lub wyrażenie umożliwiające komunikację między uczestnikami procesów 
występujących w jednostce;

b) rezultaty działalności rozumiane jako wartości wytworzone i zmierzone;
c) sumę procesów, które prowadzą menedżerowie, dążąc do otrzymania właściwych 

wyników w przyszłości;
d) wyrażone przez zestawy parametrów (finansowych i niefinansowych), które są 

komplementarne i które prowadzą do założonych celów.
W tabeli 2 wskazano główne cele pomiaru dokonań w sektorze publicznym.

Tabela 2

Cele pomiaru dokonań w jednostkach sektora publicznego

Autor Cele pomiaru dokonań

Nowak (1995), s. 141  – monitorowanie skuteczności organizacyjnej,
 – monitorowanie efektywności zużywania zasobów,
 – wspieranie planowania produktu (realizacji zadań),
 – wspieranie kontroli wprowadzanych zmian,
 – wspieranie procesu zarządzania ryzykiem. 

Filipiak (2011), s. 141–142  – poprawa sprawności zarządzania jednostkami,
 – poprawa sprawności procesu podejmowania decyzji,
 – poprawa efektywności wykonywanych zadań.

Pogoda, Chrzanowski, 
Marczewski (2010), s. 116

 – poprawa zarządzania, zwiększenie rozliczalności oraz poprawa procesu 
podejmowania decyzji zarówno w aspekcie teraźniejszym, jak i przyszłym.

Strąk (2012), s. 130  – koncentruje się na pomiarze efektów zewnętrznych działalności jednostki 
w relacji do wydatków (kosztów) lub nakładów,

 – cele pomiaru dokonań w jednostkach sektora finansów publicznych są ściśle 
związane z celami zarządzania tymi jednostkami.

Źródło: opracowanie własne.

W świetle powyższych celów pomiaru dokonań w jednostkach sektora publicznego 
można wskazać, że pomiar dokonań musi być zintegrowany głównie z  systemami zarządza-
nia, budżetowania, a także rachunkowości, w tym sprawozdawczości finansowej. Dokonania 
istnieją, gdy rezultaty (wyniki) mogą być opisane lub zmierzone i zakomunikowane odbior-
com w dodatkowych raportach w celu podjęcia optymalnych decyzji.
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2. Sprawozdania finansowe jako źródło danych do pomiaru dokonań 
w jednostkach sektora publicznego

A. Jarugowa i W. Nowak (1995, s. 300) wskazali, że nowoczesny system pomiaru dokonań 
powinien zawierać miary różnego typu, w tym w szczególności miary ujmujące czynniki 
niezbędne do osiągnięcia przez jednostkę wiodącej pozycji na rynku.

Współczesne podejście do pomiaru i oceny dokonań jednostki gospodarującej wynika  
z tendencji polegającej na odchodzeniu od podejmowania decyzji gospodarczych wyłącznie 
na podstawie tradycyjnego, opartego na wymaganiach rachunkowości finansowej systemu 
pomiaru i raportowania wyników (Szczepankiewicz, 2012, s. 191). W artykule zaznaczo-
no, że wiarygodne sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych jest 
bogatym źródłem danych do pomiarów finansowych ich dokonań. Dotyczą one głównie 
problemów ujęcia majątku, źródeł jego finansowania, wyniku finansowego, kierunku i wiel-
kości wydatkowania publicznych środków pieniężnych oraz kierunku i wielkości zmian 
funduszu własnego. 

System sprawozdawczości finansowej jednostek sektora publicznego jest bardzo zróż-
nicowany. W tabeli 3 wskazano podstawy prawne i zakres sprawozdań finansowych tych 
podmiotów.

Wymienione w tabeli 3 jednostki sektora publicznego są podmiotami rachunkowości 
w rozumieniu ustawy o rachunkowości i z tego względu zobligowane są do sporządza-
nia wiarygodnego sprawozdania finansowego. Podstawy prawne, a tym samym i zakres 
sprawozdania finansowego tych podmiotów, uwzględniają ich specyfikę, szczególne zasady 
funkcjonowania, prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości. 

Jednostki sektora publicznego, podobnie jak każdy podmiot rachunkowości, sporządzają 
bilans, w którym prezentują rzeczywisty stan majątku oraz źródła jego finansowania. Dane 
prezentowane w bilansie stanowią podstawowe elementy wielu miar (wskaźników) wyko-
rzystywanych w procesie analizy finansowej, takich jak wskaźniki płynności, zadłużenia, 
rentowności oraz sprawności działania. Na podstawie analizy dynamiki i struktury majątku 
można dokonań pomiaru przyrostu majątku będącego w dyspozycji jednostek sektora pub-
licznego. Analiza umorzenia środków trwałych wspomaga decyzje o realizacji remontów 
i ulepszeń, a tym samym także decyzje w zakresie planowania finansowego z uwzględ-
nieniem wydatków bieżących i majątkowych (Informacja o wynikach kontroli…, 2015,  
s. 9). Struktura i wielkość źródeł finansowania w tych podmiotach również stanowi istotną 
informację, bowiem jednostki te zobowiązane są między innymi do wydatkowania środków 
finansowych na zadania zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.
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Tabela 3

Podstawy prawne i zakres sprawozdań finansowych jednostek sektora publicznego

Jednostka sektora publicznego Zakres sprawozdania finansowego Podstawy prawne

Jednostki samorządu 
terytorialnego oraz ich związki

 – bilans z wykonania budżetu,
 – łączny bilans,
 – łączny rachunek zysków i strat,
 – łączne zestawienie zmian 

w funduszu.

 – Ustawa z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości,

 – Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych,

 – Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych 
mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej.

Państwowe i samorządowe 
jednostki budżetowe
Samorządowe zakłady budżetowe

 – bilans jednostki,
 – rachunek zysków i strat,
 – zestawienie zmian w funduszu 

jednostki.

Agencje wykonawcze
Instytucje gospodarki budżetowej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i zarządzane przez niego 
fundusze 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego i fundusze 
zarządzane przez Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego
Narodowy Fundusz Zdrowia
Samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej
Uczelnie publiczne
Polska Akademia Nauk 
i tworzone przez nią jednostki 
organizacyjne
Państwowe i samorządowe 
instytucje kultury oraz 
państwowe instytucje filmowe
Pozostałe państwowe lub 
samorządowe osoby prawne

 – bilans jednostki,
 – rachunek zysków i strat,
 – informacja dodatkowa,
 –  rachunek przepływów 

pieniężnych (tylko w podmiocie, 
którego sprawozdanie finansowe 
podlega badaniu przez biegłego 
rewidenta),

 – zestawienie zmian w kapitale 
(funduszu) własnym (tylko 
w podmiocie, którego 
sprawozdanie finansowe 
podlega badaniu przez biegłego 
rewidenta).

 – Ustawa z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie sprawozdań finansowych jednostek sektora publicznego znajduje się też 
rachunek zysków i strat, który prezentuje zagregowane grupy przychodów, kosztów, zysków 
i strat, a także poszczególne segmenty wyniku finansowego osiągniętego za dany okres 
sprawozdawczy. Wynik finansowy dla większości jednostek sektora publicznego stanowi 
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podstawową kategorię dokonań oraz najważniejszą miarę efektywności prowadzonej dzia-
łalności rozumianej jako optymalne wykorzystanie zasobów (Nowak, 2013, s. 432). Uwagę 
należy jednak zwrócić na znaczenie wyniku finansowego w jednostkach budżetowych, które 
na realizowane zadania otrzymują środki pieniężne z budżetu państwa lub budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego, a otrzymane dochody odprowadzają do budżetu państwa lub 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W związku z rozliczaniem się z budżetami 
metodą brutto wynik finansowy osiągany przez jednostki budżetowe nie może stanowić 
jedynej miary efektywności realizowanych przez nie zadań.

Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe sporządzają również 
zestawienie zmian w funduszu jednostki, które zawiera szczegółowo wskazane tytuły 
zwiększeń i zmniejszeń podstawowego funduszu tych podmiotów. Fundusz jednostki 
zwiększa się z tytułu między innymi: wykonanych wydatków, nieodpłatnie otrzymanych 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktywów przejętych 
po zlikwidowanych jednostkach. Fundusz jednostki ulega zmniejszeniu z tytułu między 
innymi: wykonanych dochodów, nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych oraz pasywów przejętych po zlikwidowanych jednostkach.

W pozostałych podmiotach zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz 
rachunek przepływów pieniężnych są sporządzane, gdy w jednostkach tych sprawozdania 
finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Jak zauważyła E. Śnieżek (2009, 
s. 737), te elementy sprawozdania finansowego obowiązkowo sporządzają jednostki duże, 
w przypadku których szerokie grono użytkowników jest zainteresowane wielowymiarową 
oceną dokonań tych podmiotów, w tym kierunków, wielkości i struktury przepływów pie-
niężnych. Przepływy pieniężne są istotnym wskaźnikiem długoterminowych perspektyw 
rozwojowych i twardą miarą dokonań jednostki gospodarczej (Gos, 2011, s. 120 i 123).

W świetle ustawy o rachunkowości każdy podmiot rachunkowości ujawnia dodatkowe 
objaśnienia do wybranych pozycji zawartych w poszczególnych elementach sprawozdania 
finansowego, w tym również dane o charakterze pozabilansowym i opisowym, które mają 
istotne znaczenie dla odbiorcy sprawozdania finansowego w ocenie sytuacji finansowej 
i majątkowej jednostki sprawozdawczej (Ustawa, 1994, art. 45 ust. 2 i art. 48). W jednost-
kach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach 
budżetowych informacje te prezentowane są w formie informacji uzupełniających do ob-
ligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego, natomiast w pozostałych jednostkach 
sektora publicznego stanowią odrębny element sprawozdania finansowego.
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Tabela 4

Podstawy prawne i zakres sprawozdań finansowych jednostek sektora publicznego

Jednostka sektora publicznego Dane uzupełniające/informacja dodatkowa
1 2 3
Jednostki samorządu terytorialnego 
oraz ich związki

Informacje uzupełniające do 
bilansu z wykonania budżetu, 
łącznego bilansu, łącznego 
rachunku zysków i strat, łącznego 
zestawienia zmian w funduszu

Stanowią informacje istotne dla 
oceny rzetelności i przejrzystości 
sytuacji finansowej i majątkowej 
tych podmiotów. 
Dotyczą najczęściej:
 – wartości umorzenia środków 

trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych,

 – wartości odpisów 
aktualizujących należności,

 – szczegółowych objaśnień 
co do zmian struktury 
własnościowej środków 
trwałych,

 – danych o stanie rezerw (jeżeli 
były tworzone) według celu 
ich utworzenia, rozwiązania 
czy też wykorzystania,

 – wykazu istotnych pozycji 
czynnych rozliczeń 
międzyokresowych,

 – wykazu innych świadczeń 
finansowanych z budżetu, 

 – szczegółowych objaśnień 
zbiorczych pozycji aktywów 
i pasywów, przychodów 
i kosztów, zwiększeń 
i zmniejszeń funduszu.

Państwowe i samorządowe jednostki 
budżetowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Państwowe fundusze celowe

Informacje uzupełniające do 
bilansu, rachunku zysków i strat, 
zestawienia zmian w funduszu 

Agencje wykonawcze
Instytucje gospodarki budżetowej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i zarządzane przez niego fundusze 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego i fundusze zarządzane 
przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego
Narodowy Fundusz Zdrowia
Samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej
Uczelnie publiczne
Polska Akademia Nauk i tworzone 
przez nią jednostki organizacyjne
Państwowe i samorządowe instytucje 
kultury oraz państwowe instytucje 
filmowe,
Pozostałe państwowe lub 
samorządowe osoby prawne

Informacja dodatkowa Składa się z dwóch części, 
tj. „Wprowadzenia do 
sprawozdania” oraz 
„Dodatkowych informacji 
i objaśnień”.
Wprowadzenie do sprawozdania 
zawiera m.in. opis przyjętych 
zasad (polityki) rachunkowości, 
w tym metod wyceny 
i sporządzania sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim 
ustawa o rachunkowości 
pozostawia prawo wyboru. 
Dodatkowe informacje 
i objaśnienia prezentują istotne 
informacje dla zrozumienia 
poszczególnych pozycji bilansu, 
rachunku zysków i strat, a także 
zestawienia zmian w kapitale
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1 2 3
(funduszu) własnym i rachunku 
przepływów pieniężnych 
(jeśli są sporządzane) za 
okresy sprawozdawcze objęte 
sprawozdaniem finansowym 
oraz:
 – proponowany podział zysku 

lub pokrycia straty,
 – podstawowe informacje 

dotyczące pracowników 
i organów jednostki (np. 
o przeciętnym zatrudnieniu 
w roku obrotowym).

Zakres informacji dodatkowej 
sporządzanej przez jednostki 
inne niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji zawiera załącznik nr 
1 do ustawy o rachunkowości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawa (1994), art. 48 i Rozporządzenie (2010), załącznik 5, 7, 8 i 9.

Specyficznym podmiotem sprawozdawczym są jednostki samorządu terytorialnego2. 
Sporządzają one bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu 
jednostki w sposób łączny, to znaczy poprzez sumowanie bilansów, rachunków zysków 
i strat oraz zestawień zmian w funduszu wszystkich podległych samorządowych jednostek 
i zakładów budżetowych. Oprócz tego w zakresie sprawozdania finansowego znajduje się 
bilans z wykonania budżetu, którego celem jest syntetyczna prezentacja zgromadzonych 
środków pieniężnych, wartości należności i zobowiązań finansowych oraz kwoty aktywów 
netto, którymi dysponują jednostki samorządu terytorialnego na dzień bilansowy. Kluczową 
pozycją tego sprawozdania jest wynik wykonania budżetu (nadwyżka lub niedobór), który 
stanowi podstawowy miernik finansowy realizacji budżetu i rozliczania organów wykonaw-
czych jednostek samorządu terytorialnego. 

W tabeli 5 zaprezentowano przykładowe pozycje sprawozdań finansowych, które mogą 
być wykorzystane w pomiarze finansowych dokonań jednostek sektora publicznego.

2  Zakres i funkcje systemu sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego opisuje m.in. Adamek- 
-Hyska (2015), s. 201–211.
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Tabela 5

Pozycje sprawozdań finansowych wykorzystywane w pomiarze finansowych dokonań jednostek 
sektora publicznego

Sprawozdanie 
finansowe Pozycja sprawozdawcza Pomiar dokonań finansowych

1 2 3
Bilans jednostki Środki trwałe

Środki trwałe w budowie
Zapasy 
Należności krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach bankowych
Fundusz jednostki/fundusz 
podstawowy
Wynik finansowy
Zobowiązania krótko- 
i długoterminowe

Pomiar przyrostu majątku
Pomiar dokonań rozwojowych
Pomiar płynności i sprawności działania
Pomiar płynności i sprawności działania
Pomiar skuteczności egzekucji należności
Pomiar płynności

Pomiar dynamiki i struktury, a także 
samofinansowania
Pomiar efektywności i rentowności działania
Pomiar stopnia zadłużenie
Pomiar terminowości regulacji zobowiązań

Bilans 
z wykonania 
budżetu

Środki pieniężne

Należności finansowe

Aktywa netto (w tym wynik 
wykonania budżetu)
Zobowiązania finansowe

Pomiar płynności jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym pomiar wypłacalności 
środkami pieniężnymi
Pomiar skuteczności ściągalności należności 
jednostki samorządu terytorialnego
Pomiar deficytu lub nadwyżki budżetowej

Pomiar zadłużenia oraz terminowości regulacji 
zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Rachunek 
zysków i strat

Przychody
Koszty 
Wynik finansowy

Pomiar struktury i dynamiki poszczególnych 
przychodów, kosztów, wyników cząstkowych
Pomiar efektywności działania
Pomiar rentowności
Pomiar skuteczności kosztowej

Zestawienie 
zmian 
w funduszu 
jednostki/
zestawienie 
zmian w kapitale 
(funduszu) 
własnym

Zrealizowane wydatki budżetowe
Zrealizowane dochody budżetowe
Nieodpłatnie otrzymane 
(przekazane) środki trwałe, środki 
trwałe w budowie oraz wartości 
niematerialne i prawne
Aktywa/pasywa przejęte od 
zlikwidowanych lub połączonych 
jednostek

Pomiar stopnia realizacji planu finansowego

Pomiar racjonalnego gospodarowania aktywami 
trwałymi

Pomiar zmian strukturalnych, organizacyjnych 
i finansowych w organach założycielskich 
(tworzących)

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności 
finansowej

Pomiar w zakresie działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej i finansowej wszystkich składników 
kształtujących przepływy pieniężne
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1 2 3
Informacje 
uzupełniające/
informacja 
dodatkowa

Informacje istotne dla rzetelności 
i przejrzystości sytuacji finansowej 
i majątkowej, w tym:
 – stopień umorzenia środków 

trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych,

 – kwoty odpisów aktualizujących 
wartość aktywów,

 – kwoty udzielnych lub otrzymanych 
gwarancji i poręczeń,

 – kwoty wzajemnych rozliczeń 
miedzy jednostkami (przychody, 
koszty, należności, zobowiązania),

 – struktura czasowa należności 
i zobowiązań,

 – zmiany własnościowe środków 
trwałych,

 – poniesione i planowane nakłady na 
ochronę środowiska,

 – informacje o wspólnych 
przedsięwzięciach, które nie 
podlegają konsolidacji

Pomiar operacji i transakcji gospodarczych, które 
w istotny sposób wpływają lub mogą wpłynąć 
na sytuację majątkową, finansową oraz wynik 
finansowy (lub wynik wykonania budżetu)

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiona krótka charakterystyka poszczególnych elementów sprawozdania finan-
sowego jednostek sektora publicznego pozwala stwierdzić, że sprawozdania bezpośrednio 
dostarczają danych o dokonaniach finansowych tych podmiotów. Stanowią także źródło 
wiarygodnych danych i informacji wykorzystywanych w budowaniu innych złożonych 
mierników niezbędnych do zarządzania tymi pomiotami.

Uwagi końcowe

Podsumowując treści zawarte w niniejszym opracowaniu, można sformułować kilka wnio-
sków dotyczących wykorzystania sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek 
sektora publicznego:

a) cele i standardy pomiaru dokonań powinny być w sektorze publicznym stawiane 
przez organy nadrzędne wobec jednostek nadzorowanych ze względu na obowiązek 
sporządzania łącznych sprawozdań finansowych;

b) na podstawie danych prezentowanych w wiarygodnych sprawozdaniach finansowych 
możliwe jest dokonanie kompleksowej analizy finansowej w podmiotach sektora 
publicznego;

c) pomiar dokonań w sektorze publicznym nie zastępuje sprawozdań finansowych, jest 
ich uzupełnieniem;
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d) dobrane instrumenty pomiaru dokonań powinny być zrozumiałe i zasadne dla 
użytkowników.

W praktyce sprawozdania finansowe w istotnym zakresie kształtują obraz majątkowy 
i finansowy jednostek sektora publicznego oraz dostarczają informacji o efektywności 
działania w wybranych obszarach. Oprócz tego informacje zawarte w sprawozdaniach 
finansowych umożliwiają badanie zgodności zawartych w nich danych z danymi ujętymi 
w innych sprawozdaniach, na przykład sprawozdaniach budżetowych lub sprawozdaniu 
z wykonania budżetu. 
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THe uSe of fINANcIAl STATeMeNTS IN MeASuReMeNT  
Of PUBLIC SECTOR UNITS PERfORMANCE

Abstract: Purpose – The article presents the use of financial statements in the measurement performance of the 
institutions of the public finance sector.
Design/methodology/approach – In the article the following methods are employed: analyses of legal regula-
tions related to public finance and to accounting, and relevant literature studies that are based on domestic book 
and article publications.
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Mierniki realizacji celów i zadań  
w jednostce budżetowej
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Streszczenie: Cel – przedstawienie celów i zadań oraz ich mierników na przykładzie jednostki budżetowej.
Metodologia badania – studia literatury, analiza i interpretacja przepisów prawnych, opis mierników celów i za-
dań w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie uzyskanych informacji źródłowych i wywiadu 
bezpośredniego z członkami kierownictwa wybranej jednostki budżetowej.
Wynik – dokonanie analizy i oceny mierników realizacji celów i zadań w wybranej jednostce budżetowej.
Oryginalność/wartość – ocena mierników realizacji celów i zadań w badanej jednostce w dostosowaniu do jej 
specyfiki i potrzeb na etapie wdrażania kontroli zarządczej. 

Słowa kluczowe: jednostka budżetowa, cele, zadania, mierniki

Wprowadzenie

Jednostki sektora finansów publicznych są tworzone w dużej części w formie jednostek bu-
dżetowych (państwowych i samorządowych) zobligowanych do racjonalnego wydatkowania 
środków publicznych. W 2010 roku na wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, 
w tym na jednostki budżetowe, nałożono ustawowy obowiązek zorganizowania i wdrożenia 
własnych systemów kontroli zarządczej z wykorzystaniem ustalonych standardów1.

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
należy do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej i jest to pierwszy poziom kon-
troli zarządczej (Ustawa, 2009, art. 69 ust. 1). Jednostki budżetowe są jednostkami organi-
zacyjnymi sektora finansów publicznych nieposiadającymi osobowości prawnej. Pokrywają 
swoje wydatki bezpośrednio z budżetu i odprowadzają pobrane dochody wprost na rachunek 
dochodów budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Ustawa, 
2009, art. 11 ust. 1). Taka metoda rozliczania się z budżetem nosi nazwę budżetowania 
brutto. Podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych stanowi plan finansowy 
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1 W szerszym, retrospektywnym ujęciu temat został zaprezentowany w opracowaniu E.I. Szczepankiewicz 
(2011), w którym omówiono problemy wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego na 
tle obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli zarządczej. Wskazano wpływ standardów światowych 
na doskonalenie zakresu polskich regulacji oraz formę i treść standardów kontroli zarządczej.



24 Ewa Wiktoria Babuśka

opracowany przez kierownika jednostki. Jednostki budżetowe mogą dokonywać wydatków 
tylko do wysokości kwot określonych w budżetach. Zwiększenie wydatków ponad plan grozi 
naruszeniem dyscypliny finansowej i narażeniem się na sankcje.

Celem artykułu jest przedstawienie celów i zadań oraz mierników ich realizacji na przy-
kładzie państwowej jednostki budżetowej z działu administracji rządowej sprawiedliwość 
(sąd rejonowy). Prezentację badań poprzedzono omówieniem sposobu ustalania mierników 
oceny stopnia realizacji celów i zadań w jednostkach sektora finansów publicznych, a także 
interpretacją zaktualizowanych, szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej 
dla działu administracji rządowej sprawiedliwość.

1. Ustalanie mierników oceny stopnia realizacji celów i zadań 

Wyznaczanie celów i zadań oraz mierników ich realizacji jest podstawową przesłanką pra-
widłowego zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych według zasad skutecz-
ności i efektywności ich działania. Skuteczność (effectiveness) dotyczy stopnia osiągnięcia 
założonych celów i zadań. Efektywność (efficiency) odnosi się do osiągnięcia założonego 
celu przy minimalnych kosztach lub osiągnięcia maksymalnego celu przy założonych 
kosztach. Zasady skuteczności i efektywności wiążą się z sobą, decydując o sprawności 
działania, dlatego mogą być podstawą pomiaru nakładów i efektów publicznych (Lubińska, 
2009, s. 56). Istnieją trzy znaczące podejścia do określania celów i zadań oraz śledzenia 
i oceniania stopnia ich realizacji w sektorze publicznym. Są to podejście zastosowane  
w: 1) budżecie zadaniowym; 2) performance measurement; 3) strategicznej karcie wyników 
(Skoczylas, 2011, s. 176). Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji jest elementem 
kontroli zarządczej (Postuła, 2012, s. 46–70). Ocena kontroli zarządczej jest dokonywana 
przez osiągnięte cele jednostki.

Sformułowanie właściwych celów i zadań oraz adekwatnych do nich mierników okre-
ślających stopień realizacji celu i zadania przesądza o poprawności procesu zarządzania 
w jednostce. Wskutek realizowania celów i zadań w niepewnych uwarunkowaniach należy 
rozpoznać i oszacować ryzyko. Zauważalnym niedociągnięciem ze strony jednostek 
sektora publicznego jest rozdzielne ustalanie celów/zadań i zarządzanie ryzykiem oraz brak 
uściślenia powiązań istniejących między obu działaniami. Postulat identyfikowania ryzyka 
w odniesieniu do zadań wykazanych w planie pozwala dowieść, że zarządzanie ryzykiem 
jest środkiem wspomagającym realizację celów i zadań jednostki, a nie samoistnym celem 
(Kumpiałowska, 2015, s. 47).

Mierniki kwantyfikują wymierne produkty oraz wyniki osiągane drogą wykonania przy-
jętego planu pracy i za ich pomocą mierzony jest stopień wykonania celów i zadań jednostki. 
Zamiennie z miernikiem używa się pojęć wskaźnik i współczynnik. Miernik wyraża wprost 
daną wartość, liczbę pewnej cechy, wskaźnik zaś relację dwóch cech o tych samych mianach, 
a współczynnik o różnych mianach. W budżecie zadaniowym używa się pojęcia miernik  
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(Zawadzka-Pąk, 2013, s. 75). Definiowanie mierników realizacji celu wymaga uwzględ-
nienia relacji nakład–rezultat. Nieadekwatne do realiów działania określenie mierników 
może zafałszować obraz realizacji celów i zadań. O wyznaczaniu celów i zadań decyduje 
możliwość ich właściwego pomiaru. Odpowiedni dobór mierników musi wynikać także 
z problemów, które mają być rozwiązane przez realizację celów (Heciak, 2012, s. 79).

Mierniki budżetu zadaniowego służą jako narzędzie pomiaru efektów budżetowania 
i muszą wyrażać podstawowe cele wypełniane w ramach zadania, podzadania lub działania, 
a wykonanie mierników monitorowania jest ewidencjonowane. W ramach opracowanych 
i wdrożonych procedur monitorowania wdrożenia budżetu zadaniowego następuje ocena 
stopnia realizacji celów z wykorzystaniem mierników, to jest przez pryzmat okresowej 
ewaluacji mierników, które powinny umożliwiać rzetelną ocenę wykonania zadań budżetu 
oraz zapewniać przejrzystość i identyfikowalność wyników (Winiarska, 2012, s. 125–138).

Obok celów i zadań mierniki tworzą trzeci filar budżetu zadaniowego i muszą od-
zwierciedlać ilościowy lub jakościowy stopień osiągnięcia celów. Powinny mieć nastę-
pujące cechy: adekwatność, akceptowalność wykonawców, wiarygodność, zrozumiałość, 
sprawdzalność na absorpcję czasu, kosztów, zasobów, odporność na manipulacje (http://
www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/budzet-zadaniowy). Mierniki pokazują stan reali-
zacji celów i winny dotyczyć spraw, na które wpływ mają wykonawcy zadań publicznych. 
Niedozwolone są mierniki o wartościach opisowych, logicznych lub wyrażających poziom 
czy dynamikę finansowania, a każdy ma mieć określoną zarówno wartość docelową, jak 
i bazową (Ministerstwo Finansów, 2015).

Niewykonanie ustalonej wartości miernika sygnalizuje ziszczenie się ryzyka. W kon-
struowaniu miernika nieodzowne jest określenie źródła danych (w celu określenia jego 
wielkości), a także dynamiki (w celu zmierzenia stopnia realizacji celów przez ukazanie 
zmiany wskutek podjętych działań). Uważnego przeanalizowania wymaga kosztochłonność 
pomiaru miernika, która wynika z różnorodności źródeł informacji, materiałów wewnętrz-
nych (analiz sprawozdań, list obecności na szkoleniach, ankiet i ich wyników, protokołów 
zebrań), a także raportów zewnętrznych, dokumentacji technicznych, publikowanych staty-
styk. W ustalaniu mierników należy jednocześnie badać, projektować i kreować rozwiązania 
co do sposobów ich pomiaru, wskazując przez to źródła i metody gromadzenia danych 
atestujących uzyskiwane wartości mierników. Wyselekcjonowanie źródeł informacji nastę-
puje z uwzględnieniem wydajności przeprowadzanego pomiaru i kosztochłonności zbierania 
i analizowania danych. Wybór metody pomiaru determinują: dostępność i niezawodność 
informacji, odpowiedniość do potrzeb i zakresu pomiaru, koszty pozyskiwania danych. 
Mierniki mają umożliwiać ocenę poziomu wykonania celów i zadań, a sposób ich określania 
zapewniać informacje służące możliwościom pomiaru postępu wobec założonych celów 
(Kumpiałowska, 2015, s. 48).

Mierniki winny pozwalać na ocenę wykonania zadań pod kątem ich istotności, sku-
teczności, efektywności (wydajności), użyteczności i trwałości. Dlatego obok mierników 
sprawności działania, to jest mierników skuteczności i efektywności (pierwsze są miarą 
poziomu realizacji celów, drugie miarą relacji nakładów do efektów), wyróżnia się mierniki  
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efektów (wyników) adekwatnych do gradacji celów – głównych, szczegółowych, opera-
cyjnych, do których przypisano mierniki: oddziaływania, rezultatu i produktu (Lubińska, 
2009, s. 58–59).

Mierniki oddziaływania mierzą skutki wykonania zadania w długim okresie i dlatego nie 
są łatwe do sformułowania. Niejednokrotnie dotyczą one tylko tych wartości, które są częś-
ciowym efektem wykonania zadania, wskutek wpływu na efekt również innych czynników 
zewnętrznych. Mierniki te to na przykład poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie 
poziomu dochodów, zmniejszenie zachorowalności na danym terenie, zwiększenie stopnia 
bezpieczeństwa, wzrost aktywności społeczno-gospodarczej. Pomiar miernika oddziaływa-
nia nie należy do prostych i równie niełatwe jest określenie przyczyn stwierdzonego stanu 
rzeczy.

Mierniki rezultatu mierzą skutki działań, określając wielkość efektów osiąganych wskutek 
przedsięwzięć związanych z wydatkowaniem odpowiednich środków celem realizacji 
zadania. Mierniki te wyrażają skuteczność działań, ponieważ ukazują niezwłocznie i wprost 
efekty wywołane wykonaniem zadania. Przedstawiają też sposób wykorzystania produktów, 
zmianę stanu w okresie badanym w stosunku do okresu porównywanego i dlatego muszą 
mieć ustaloną wartość początkową, chyba że ukazują stan statyczny i wówczas mają wartość 
zerową. Miernikiem rezultatu może być na przykład liczba osób zatrudnionych po udziale 
w szkoleniach bądź zwiększenie uprawnień osób przeszkolonych, lub liczba (odsetek) osób, 
które zdały egzamin, skrócenie czasu trwania postępowania w sądach wskutek uproszczenia 
procedury.

Mierniki produktu mogą być wyrażone w jednostkach naturalnych lub wartościowych. 
Odwzorowują zrealizowanie danego zadania w wymiarze krótkookresowym oraz przed-
stawiają określone dobra i usługi wytworzone przez sektor publiczny. Są prostym skutkiem 
przedsięwzięć podejmowanych dla wykonania danych zadań i obejmują na przykład liczbę 
szkoleń, wybudowanych obiektów, uczestników imprez, spotkań z mieszkańcami. Źródłami 
kontroli osiągniętych mierników produktu są rozmaite dokumenty, materiały źródłowe 
i wytwory pracy, na przykład: dzienniki budowy, protokoły odbioru robót, sprzętu z zakupu, 
listy obecności na szkoleniach, publikacje, broszury itp. (Kumpiałowska, 2015, s. 48–49; 
Lubińska, 2009, s. 59–60).

Od jednostek sektora publicznego oczekuje się dobrej jakości świadczonych usług 
publicznych oraz racjonalizacji wydatków i kosztów. To uzasadnia prowadzenie ciągłych 
badań nad sposobami lepszego spożytkowania ograniczonych zasobów finansowych w celu 
skuteczniejszej i wydajniejszej realizacji zadań publicznych. Pomiar skuteczności i efek-
tywności działania jednostek publicznych jest zadaniem o wysokim stopniu złożoności 
i zależy od pełni i jakości informacji zarządczej. Zastosowanie w jednostkach publicznych 
koncepcji efektywności w rozumieniu jednostek sektora komercyjnego może być niekiedy 
trudne, a nawet niemożliwe ze względu na nieporównywalny z prowadzeniem działalności 
gospodarczej charakter gromadzenia, rozdzielania i wydatkowania środków publicznych. 
W niektórych dziedzinach funkcjonowania państwa, jak na przykład oświata czy ochrona 
zdrowia, szczególnie trudno jest w krótkim okresie ocenić skuteczność i efektywność 
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gospodarowania środkami publicznymi. Można jednak zidentyfikować i skwantyfikować 
zależności pomiędzy wartością wydatków a wielkością wykonanych usług wyrażonych 
ilościowo, na przykład w ochronie zdrowia liczbą porad czy zabiegów lekarskich. Pomiary 
ilościowe nie wystarczają do uznania działań za skuteczne i wydajne, gdyż wzrost ilości 
usług nie świadczy o ich jakości i poprawie. Dlatego w budowie mierników należy spełnić 
wymogi skuteczności i efektywności (Kumpiałowska, 2015, s. 50).

Zasady konstrukcji mierników oparte na doświadczeniu wskazują, że dobrze zaprojekto-
wany miernik powinien spełniać trzy warunki: 1) zrozumiałości, komunikatywności i pro-
stoty informacji; 2) adekwatności do ustalonych celów; 3) mierzalności za pośrednictwem 
skali wartości i jednostki miary. Celem ułatwienia zaprojektowania i zdefiniowania miernika 
można się posłużyć kartą miernika. Karta zawiera podstawowe informacje na temat miernika, 
między innymi cel jego konstrukcji, rodzaj danych użytych do jego obliczenia (wartościowe, 
ilościowe, procentowe), wartość docelową i jej interpretację, studium wykonalności, czyli 
sposób liczenia miernika wraz z informacją o działaniach uwzględnianych lub nie w jego 
obliczaniu.

Z osiąganiem mierników wiąże się kwestia interpretacji otrzymanych wyników pod 
kątem ryzyka, które dotyczy każdego miernika ujętego w planie pracy. Ryzyko jest określane 
w systemie kontroli zarządczej jednostki, bo zarządzanie ryzykiem jest jednym z celów tej 
kontroli. Analiza ryzyka winna dotyczyć wszystkich zjawisk, które mogą zagrozić osiąg-
nięciu pożądanego stopnia realizacji celów. Niewykonanie ustalonej wartości miernika na 
określonym poziomie lub całkowity brak jego realizacji wskazują na wystąpienie ryzyka, 
wobec którego tak ocena, jak i sposób zarządzania okazały się zawodne. Dlatego w procesie 
formułowania miernika należy mieć na uwadze poziom istotności oszacowanych rodzajów 
ryzyka dla określonego celu, co umożliwi dostosowanie wartości miernika do rzeczywistej 
sytuacji jednostki.

W praktyce mierniki powinny być ustalane dla zadań ważnych strategicznie, których 
wykonanie decyduje o działalności jednostek, przy czym zadania o wysokim ryzyku nie 
powinny mieć narzucanych ekstremalnych wartości miernika (np. 100% wydanych decyzji 
bez odwołań), a zadania o niskim ryzyku nie powinny być brane pod uwagę. Ponadto wartość 
miernika nie może być ustalona ani zbyt wysoko, ani zbyt nisko, ponieważ w pierwszym 
przypadku demotywuje do zwiększonego wysiłku, rodząc poczucie jego bezowocności, 
a w drugim nie skłania i nie przymusza do zmiany istniejącego postępowania. Nie należy 
też ustalać zbyt dużej liczby mierników, ponieważ naruszyłoby to relację koszt–korzyść. 
Koszty gromadzenia, przechowywania i analizowania danych potrzebnych do obliczenia 
miernika mogłyby przewyższyć spodziewane korzyści. Należy zachować rozsądny umiar 
w określaniu potrzeb informacyjnych niezbędnych do decydowania w jednostce wobec nad-
miaru informacji niemożliwych do uważnego odczytania i przestudiowania (Kumpiałowska, 
2015, s. 51).
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2. Zakres regulacji zawartych w Komunikacie Ministra Sprawiedliwości 
z 1 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących 
kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość

Minister Sprawiedliwości dla kierowanego przez siebie działu administracji rządowej 
zgodnie z delegacją ustawową (Ustawa, 2009, art. 69 ust. 5) wydał szczegółowe wytyczne 
dotyczące kontroli zarządczej, wprowadzając w dziale jednolity i kompletny system kon-
troli2. Wytyczne odnoszą się wyłącznie do działu sprawiedliwość i są uzasadnione jego 
zakresem i specyfiką oraz nie powtarzają ustaleń na temat kontroli zarządczej z treści ustawy 
o finansach publicznych czy rozporządzeń i komunikatów Ministra Finansów. Uwzględniają 
też postanowienia ustawy, aby w zapewnieniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej w sprawach niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych 
organów państwowych respektowana była zasada niezawisłości sędziowskiej (Ustawa, 2009, 
art. 69 ust. 2), a także niezależności prokuratury (Komunikatu, 2015, par. 2.1). 

Wprowadzenie wytycznych ma na celu: 1) wypełnienie nałożonego przez ustawę obo-
wiązku zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej 
sprawiedliwość; 2) planowanie strategiczne i zapewnienie spójności planowania przez jedno-
stki w dziale (kaskadowanie celów i zadań z planu działalności ministra); 3) monitorowanie 
stopnia realizacji celów i zarządzania ryzykiem. Głównym celem Komunikatu jest wyko-
nanie przez Ministra Sprawiedliwości obowiązku zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (Ustawa, 2009, art. 69 ust. 1) stosownie do jego 
odpowiedzialności w tym zakresie, według zasady rozliczalności publicznej3. Rozliczalność 
wyraża się w konieczności osobistej atestacji przez ministra (kierownika jednostki): celów 
i zadań dla działu (jednostki) ustalonych w planie działalności, oświadczenia o stanie kon-
troli zarządczej oraz sprawozdania z wykonania planu działalności.

W ramach kontroli zarządczej minister kierujący działem wypełnia dwie funkcje. 
Zapewnia działanie kontroli zarządczej w całym dziale administracji rządowej według 
zakresu ustawy (Ustawa, 1997, poz. 812, 1255 i 1269) i w ministerstwie, które obsługuje  
 
 

2  Jest to trzeci wydany w ciągu ostatnich 5 lat w tej sprawie komunikat, tj. Komunikat Ministra Sprawiedliwości 
z 1.12.2015 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – 
sprawiedliwość. Dz.Urz. Min. Spraw. 2015, poz. 207. Stracił moc Komunikat nr 1/14/DSD Ministra Sprawiedliwości 
z 21.05.2014 (Dz.Urz. Min. Spraw. 2014, poz. 107), który uchylił wcześniejszy Komunikat z 16.11. 2011 (Dz.Urz. 
Min. Spraw. nr 14, poz. 199 z 14.12.2011).

3  Rozliczalność publiczna (accountability) polega na tym, że nadzorujący wykonywanie programów publicz-
nych lub kierujący ministerstwem są odpowiedzialni za ich efektywne i skuteczne funkcjonowanie. Rozliczalność 
oznacza publiczny wgląd w działania wykonywane w obrębie programu lub ministerstwa. Kontrola realizacji 
zadań jest dla podatników, finansistów, władzy ustawodawczej i wykonawczej, obywateli i mediów sposobem 
„wypełniania kontroli” i zapoznawania się z wykonaniem i wynikami różnorodnych przedsięwzięć publicznych. 
Kontrola realizacji zadań rozstrzyga, czy efekty działań są adekwatne do włożonych w nie środków i czy środki 
mogłyby być wydane lepiej lub racjonalniej. Według zasady dobrego gospodarowania kontrola dotyczy wszelkich 
usług (programów) publicznych (Standardy i wytyczne kontroli…, 2009).
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ten dział (jako kierownik jednostki). Postępowanie ministra wobec działu administracji  
rządowej sprawiedliwość polega na harmonizowaniu działań jednostek podległych i nadzo-
rowanych stosownie do zadań i kompetencji.

Kontrola zarządcza, jako wyraz przeorientowania administracji publicznej w kierunku 
wzrostu skuteczności i efektywności działania poszczególnych jednostek w dziale drogą 
ustawicznego usprawniania zarządzania (podejście menedżerskie), powinna być traktowana 
jako rzeczywiste narzędzie w kierowaniu jednostką. Omawiany komunikat akcentuje zasadę 
kaskadowania. Występuje ona zarówno w fazie planowania, podczas przekazywania celów 
i zadań oraz określających je mierników z planu działalności dla działu kolejno do wszystkich 
jednostek w dziale (stosownie do podporządkowania wynikającego z przepisów odrębnych), 
jak i w fazie sprawozdania z wykonania celów. Koncepcja kaskadowania powinna zapew-
nić nie tylko jednolitość kwartalnej sprawozdawczości z realizacji celów ujętych w planie 
działalności dla działu we wszystkich jednostkach, ale przede wszystkim uprawdopodobnić 
ich wykonanie w okresie rocznym na zakładanym dla działu poziomie. Podejście takie ma 
utrzymać autonomię kierowników jednostek w zarządzaniu ryzykiem przy uwzględnieniu 
specyfiki jednostek i obszaru niezawisłości sędziowskiej oraz niezależności prokuratury.

3. Wyniki pomiaru dokonań kontroli zarządczej w wybranej  
jednostce budżetowej

Stosownie do wytycznych obowiązujących w dziale administracji rządowej sprawiedliwość 
Sąd Rejonowy X realizuje plan działalności za dany rok i sporządza sprawozdanie z jego 
wykonania. Na 2014 rok w Sądzie Rejonowym X przyjęto do realizacji trzy główne cele, 
a na 2015 rok dwa cele. Do sformułowanych celów przypisano mierniki określające stopień 
realizacji celu, podając ich nazwy oraz planowane i osiągnięte wartości na koniec roku, 
którego dotyczy sprawozdanie. Dane te przedstawiono w tabeli 1.

Sformułowano też najważniejsze zadania służące realizacji danego celu i podano zadania 
podjęte w tym względzie. Do zadań wykonania pierwszego celu w 2014 roku zaliczono: 
1) przeprowadzenie ankiety wśród interesantów; 2) szkolenie pracowników w zakresie 
obsługi interesantów; 3) opracowanie standardów obsługi interesantów; 4) prowadzenie prac 
legislacyjnych dotyczących kompleksowej zmiany w zakresie zasad wymiaru kar w części 
ogólnej i w części szczególnej Kodeksu karnego. W opisie zadań podjętych wskazano na 
zrealizowanie zadania drugiego i trzeciego, to jest przeprowadzenie szkolenia pracowników 
w zakresie obsługi interesantów oraz wprowadzenie Standardów Obsługi Interesantów, 
a także włączenie Sądu Rejonowego X do komórki BOI (Biuro Obsługi Interesantów) 
utworzonej przy CZSiGB.
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Tabela 1

Cele i mierniki określające stopień realizacji celu w Sądzie Rejonowym X w latach 2014–2015

Cel
Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa Planowana 
wartość

Osiągnięta 
wartość

Rok 2014

1.  Zwiększenie stopnia 
realizacji praw 
obywatelskich przez 
system wymiaru 
sprawiedliwości

1. Badanie oczekiwań i standardów obsługi 
interesantów. Ankieta

1 raz w roku 1 raz w roku

2. Procentowy udział orzeczonej kary 
ograniczenia wolności i kary samoistnej 
grzywny wśród ogółu kar

20,00% 15,60%

2. Poprawa sprawności 
działania 
systemu wymiaru 
sprawiedliwości

1. Średni czas trwania postępowania 
w sprawach cywilnych, pracy, 
rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, 
karnych i gospodarczych (z wyłączeniem 
spraw wieczystoksięgowych 
i rejestrowych) (w miesiącach)

< 2,8 miesięca 3 miesiące

2. Liczba spraw skierowanych do 
postępowań mediacyjnych

15 spraw 31 spraw

3. Poprawa efektywności 
wydatkowania 
środków

1. Efektywność wydatkowania środków 
w ujęciu zadaniowym

100% 100%

2. Wskaźnik udziału wydatków osobowych 
związanych z działalnością pomocniczą 
w łącznym budżecie sądów

≤ 10,00% 8,07%

Rok 2015

1. Poprawa sprawności 
działania 
systemu wymiaru 
sprawiedliwości

1. Sprawność postępowań sądowych 
według głównych kategorii spraw 
w I instancji

< 4,8 miesięca 5,3 miesięca

2. Liczba spraw sądowych, w których sąd 
skierował sprawy do mediacji

30 spraw 32 sprawy

3. Wskaźnik opanowania wpływu spraw 
(ogółem)

98,00% 99,80%

2. Poprawa efektywności 
wydatkowania 
środków

1. Wskaźnik udziału wydatków osobowych 
związanych z działalnością pomocniczą 
w łącznym budżecie sądu

≤ 10,00% 7,87%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego X za 
lata 2014–2015.

Za najważniejsze zadania służące realizacji drugiego celu w 2014 roku uznano:  
1) szkolenia mające na celu pozyskanie przez sędziów wiedzy pozwalającej na bardziej efek-
tywne wykonywanie obowiązków zawodowych, między innymi w zakresie efektywnego 
prowadzenia czynności procesowych czy wykorzystywania alternatywnych metod rozwią-
zywania sporów; 2) realizację projektów informatycznych: a) Systemu Informatycznego 
Wspomagania Procesów Merytorycznych (SIWPM) w celu wsparcia pracy orzeczniczej 
i sekretarskiej przez dostarczenie kompleksowego narzędzia wspomagającego zarządzanie 
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sprawami, b) e-protokołu pod tytułem „System cyfrowej rejestracji rozpraw na salach 
sądowych”; 3) wymianę danych w postaci elektronicznej pomiędzy sądami; 4) realizację 
projektów wdrażanych przez Centrum Kompetencji Informatyzacji Sądownictwa; 5) insta-
lację/uruchomienie opłatomatu; 6) obsługiwanie portalu płatności. W zadaniach realizacji 
celu wymieniono: 1) udział sędziów w szkoleniach prowadzonych przez Sąd Okręgowy 
i KSSiP; 2) przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry orzeczniczej i urzędniczej w zakresie 
e-protokołu w celu wdrożenia cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych od początku 2015 
roku; 3) podpisanie umowy na wymianę danych w systemie SAWA z Sądem Okręgowym 
w Krakowie do spraw z Wydziału Gospodarczego; 4) uruchomienie opłatomatu i portalu 
płatności; 5) uczestnictwo w organizacji Dnia i Tygodnia Mediacji.

Jako zadania służące realizacji trzeciego celu w 2014 roku wymieniono: 1) opracowanie 
polityki rachunkowości na podstawie jednolitych zasad rachunkowości określonych przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości; wdrożenie informatycznego zintegrowanego systemu  
rachunkowości i kadr (ZSRK) według projektu „Zwiększenie efektywności realizacji zadań 
przez jednostki wymiaru sprawiedliwości”; 2) realizację zamówień w ramach centralnych 
zakupów; 3) wdrożenie systemu zarządzania majątkiem. Wskazano, że: 1) dostosowano 
politykę rachunkowości Sądu do potrzeb wdrażanego ZSRK; 2) realizowano zamówienia 
w ramach centralnych zakupów; 3) wdrożono system zarządzania majątkiem w bieżącym 
gospodarowaniu mieniem.

Sąd Rejonowy X w 2014 roku zrealizował zaplanowane cele. Różnica między plano-
wanym a osiągniętym miernikiem dotyczyła między innymi „średniego czasu trwania 
postępowania”. Planowana wartość miernika nie została osiągnięta z uwagi na niepełny 
stan zatrudnienia kadry orzeczniczej spowodowany długotrwałymi absencjami, nieobsa-
dzonymi wakatami, delegacjami sędziów: jeden sędzia przebywał na dłuższym zwolnieniu 
lekarskim, dwa sędziowskie wakaty nie były obsadzone przez kilka miesięcy, jeden sędzia 
przebywał na kilkumiesięcznej delegacji w Sądzie Okręgowym, jeden wakat referendarski 
był nieobsadzony przez kilka miesięcy.

Do najważniejszych zadań służących realizacji pierwszego celu w 2015 roku zaliczono:  
1) monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz stanu kadrowego w poszczególnych 
pionach orzeczniczych Sądu; 2) wykonywanie czynności nadzorczych przez prezesa Sądu 
i przewodniczących Wydziałów nad działalnością orzeczniczą; 3) promowanie alternatyw-
nych metod rozwiązywania sporów; 4) wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach 
cywilnych i wykroczeniowych (e-protokół). W opisie zadań podjętych wskazano, że:  
1) monitorowano poziom obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych Sądu 
i dokonywano adekwatnych przesunięć oraz zmian zakresów czynności, 2) realizowano 
nadzór nad sprawnością postępowań sądowych, śledząc liczbę starych spraw w Sądzie; 
wykonywano czynności nadzoru administracyjnego przez prezesa Sądu i przewodniczących 
Wydziałów; 3) uczestniczono w organizacji Tygodnia Mediacji; 4) wdrożono e-protokół 
w sprawach cywilnych i karnych.

Jako zadania realizacji drugiego celu w 2015 roku przyjęto: 1) wdrożenie nowoczesnych 
narzędzi budżetowania, rachunku kosztów oraz kontroli zarządczej (m.in. przez rozwój 
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Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr); 2) stosowanie narzędzi wypracowanych 
w ramach koncepcji Centrów Usług Wspólnych dla sądownictwa powszechnego. W opisie 
zadań podjętych stwierdzono, że: 1) prowadzono ewidencję rachunkową w ZSRK, w tym 
według miejsc powstawania kosztów; 2) realizowano zamówienia w ramach centralnych 
zakupów.

W Sądzie Rejonowym X w 2015 roku zrealizowano zaplanowane cele i osiągnięto zakła-
daną wartość mierników poza przekroczeniem planowanej wielkości miernika „sprawność 
postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji”, który wyniósł  
5,3 miesiąca przy zakładanej wielkości < 4,8. Niewykonanie miernika było spowodowane 
przede wszystkim: 1) absencjami sędziów, w tym jednego sędziego na urlopie macierzyń-
skim; 2) niepełną obsadą sędziowską (półroczny wakat w Wydziale Karnym); 3) delegacjami 
sędziów: jeden sędzia przebywał na delegacji w Sądzie Okręgowym; 4) obciążeniem sędziów 
skomplikowanym sprawami. 

Z wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem Sądu Rejonowego X i głównym księgowym 
wynika, że kierownicy i pracownicy Sądu dysponują odpowiednią wiedzą i umiejętnościami 
koniecznymi do skutecznego i wydajnego realizowania celów i zadań. W ocenie samej kadry 
kierowniczej Sąd Rejonowy X utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które 
mają wpływ na realizację zadań. Istnieje również sprawny przepływ informacji pomiędzy 
komórkami organizacyjnymi w Sądzie i wewnątrz poszczególnych komórek organizacyjnych. 
Kierownicy i pracownicy znają najważniejsze cele istnienia jednostki oraz mają dostęp do 
wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji zadań. Sposób realizacji zadań jest 
w wystarczającym stopniu sprecyzowany przez pisemne instrukcje i procedury obowiązu-
jące w Sądzie, do których kierownicy i pracownicy mają stały dostęp. Wiedzą oni także, 
iż w Sądzie Rejonowym X są ustalane odpowiednie mierniki i wskaźniki, które w jasny 
sposób określają funkcjonowanie jednostki i za pomocą których można sprawdzić, czy cele 
i zadania zostały zrealizowane. Z informacji kierownictwa Sądu wynika, że pracownicy mają 
zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez 
nich stanowiskach, a pracownicy potwierdzają, że szkolenia, w których uczestniczyli, okazały 
się przydatne w pracy na zajmowanym stanowisku. Przełożeni uznają, że zwracają uwagę na 
przestrzeganie przez pracowników obowiązujących zasad, przepisów, procedur, instrukcji i na 
bieżąco sprawdzają stan realizacji ich prac, a nadzór ten zapewnia skuteczną realizację zadań.

Za lata 2014 i 2015 zostały złożone oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez prezesa 
i dyrektora Sądu Rejonowego X jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania 
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, czyli działania podejmowane dla 
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 
oraz terminowy. Oświadczono zgodnie, że w kierowanej jednostce sektora finansów pub-
licznych, to jest w Sądzie Rejonowym X, w wystarczającym stopniu funkcjonowała ade-
kwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Oświadczenia oparto na osobistej ocenie  
i informacjach dostępnych w czasie sporządzania oświadczeń pochodzących z: monitoringu 
realizacji celów/zadań, samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z wykorzystaniem 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, procesu zarządzania ryzy-
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kiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych i kontroli zewnętrznych. Jednocześnie 
oświadczono, że nie są znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść 
oświadczeń.

Uwagi końcowe

Analiza porównawcza celów i zadań oraz ich mierników zastosowanych w Sądzie 
Rejonowym X w latach 2014 i 2015 z zasadami wyznaczania celów/zadań i rodzajami 
mierników znajdujących zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych pozwala 
stwierdzić, że cele, zadania i mierniki są w praktyce wyznaczane prawidłowo. Kierując się 
kryteriami skuteczności i efektywności funkcjonowania administracji państwowej w dziale 
sprawiedliwość, cele i zadania są określane w sposób kaskadowy od szczebla ministra spra-
wiedliwości, przez poszczególne szczeble struktury organizacyjnej działu, aż do jednostek 
budżetowych. Dla jednostek sektora finansów publicznych najważniejsze są właściwie 
określone cele ponoszenia wydatków publicznych, do których przypisane są zadania służące 
ich realizacji, i odpowiednio skonstruowane mierniki określające stopień wykonania celu. 
Cele, zadania i mierniki są ustalane w planie działalności jednostki na dany rok budżetowy 
i realizowane w ciągu roku, a następnie wykazywane w sprawozdaniu z wykonania planu 
działalności za ten rok wraz z wyjaśnieniem przyczyn odchyleń od założonych wartości 
mierników. W oświadczeniach za lata 2014–2015 prezes i dyrektor Sądu Rejonowego X 
wskazali, że w Sądzie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna 
i efektywna kontrola zarządcza.
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MEASURES Of OBJECTIvES AND TASKS IN ThE UNIT BUDGET

Abstract: Purpose – Presentation of objectives, tasks and measures of the example of a budgetary entity.
Design/methodology/approach – Studying literature, analysis and interpretation of related laws, a description 
of measures objectives and tasks in the public finance sector units based on the information source and direct 
interviews with members of the management of selected budget unit. 
Findings – Analyze and evaluate the measures of realization of the objectives and tasks in the selected unit 
budget. 
Originality/value – Assessment measures the objectives and tasks of the selected unit of budgetary adjustment 
to its specificity and needs at this stage of the implementation of management control. 

Keywords: budgetary unit, objectives, tasks, measures

Cytowanie
Babuśka, E.W. (2016). Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubez-
pieczenia, 6/1 (84), 23–34. DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-02.



Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2016 (84), cz. 1
s. 35–42DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-03

Efektywność realizacji zadań publicznych  
na przykładzie jednostki budżetowej

Adam Bujak*

Streszczenie: Cel – Zaprezentowanie systemu pomiaru efektywności realizacji zadań publicznych w jednostce 
budżetowej oraz ocena tego systemu.
Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu, a także materiałów źródłowych pochodzących z badanej 
jednostki.
Wynik – Dokonanie oceny systemu pomiaru efektywności w badanym podmiocie poprzez wskazanie jego moc-
nych i słabych stron.
Oryginalność/wartość – Osiągnięty wynik należy traktować jako podstawę do udoskonalania systemu pomiaru 
efektywności w badanym podmiocie, jak również w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Słowa kluczowe: jednostka budżetowa, efektywność, miernik

Wprowadzenie

Na współczesnym rynku funkcjonuje wiele różnorodnych podmiotów, część z nich w sektorze 
prywatnym, część w sferze publicznej. Mimo zróżnicowania celów, rodzajów działalności 
czy wykorzystywanych zasobów każda jednostka powinna być efektywna.

Osiągnięcie pożądanego poziomu efektywności wymaga właściwego zarządzania. Należy 
racjonalnie alokować dostępne zasoby, a więc realizować założone cele przy możliwie niskich 
nakładach lub maksymalizować efekty, mając do dyspozycji określone środki. Trudno byłoby 
jednak podejmować działania proefektywnościowe bez wskazania sposobów pomiaru efek-
tywności. W przypadku przedsiębiorstw prywatnych są one szeroko opisywane w literaturze 
z zakresu analizy finansowej, natomiast w sferze publicznej mierzenie efektywności roz-
poczęto stosunkowo niedawno. Specyfika działalności jednostek budżetowych nie pozwala 
jednak na wykorzystanie metod stosowanych w podmiotach gospodarczych, choć pojawiają 
się takie postulaty (por. np. Szołno, 2015). Dlatego za cel niniejszego artykułu przyjęto 
zaprezentowanie systemu pomiaru efektywności realizacji zadań publicznych w jednostce 
budżetowej, a także dokonanie oceny tego systemu. Tak sformułowany cel osiągnięto dzięki 
analizie literatury przedmiotu oraz materiałów udostępnionych przez badaną jednostkę.
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1. Znaczenie efektywności i jej pomiaru w jednostkach sektora finansów 
publicznych

Efektywność jest pożądaną cechą wykonywanych działań. W literaturze rozważania 
nad jej istotą prowadzone są od wielu lat. W nurt tych badań wpisuje się między innymi  
E. Skrzypek (2000), która rozpatruje efektywność w dwóch wymiarach: jako wykonanie 
dobrej pracy (właściwych rzeczy) we właściwy sposób. Realizacja zadań to osiąganie za-
mierzonych celów, czyli skuteczność. Działanie ma bowiem przynosić oczekiwany skutek. 
Drugim wymiarem efektywności jest sprawność, która oznacza działanie szybkie, zręczne, 
umiejętne. Sprawność powinno się rozpatrywać w kontekście ekonomiczności, czyli zasady 
racjonalnego gospodarowania. Efektywność nierozerwalnie wiąże więc ze sobą skuteczność 
i sprawność.

Konieczność efektywnego działania dotyczy wszystkich podmiotów, również zalicza-
nych do sektora publicznego. Państwo czy jednostki samorządowe mają do zrealizowania 
szereg zadań, dysponując ograniczonymi zasobami. Sfera publiczna dostarcza jednak 
specyficzne dobra i usługi, które nie są elementem konkurencyjnego rynku (Kachniarz, 
2012). Podmioty publiczne zasadniczo nie funkcjonują w warunkach niepewności, ich byt 
nie jest więc zagrożony. Nie oznacza to oczywiście, że mogą być oceniane jedynie przez 
pryzmat zrealizowanych zadań. Także one w swojej działalności powinny się kierować 
racjonalnością, która w tym przypadku nie jest wymuszona przez mechanizmy rynkowe, 
ale przepisy prawa. Jednostki sektora finansów publicznych mają bowiem obowiązek prze-
prowadzania kontroli zarządczej, której celem jest między innymi zapewnienie skuteczności 
i efektywności działania (Ustawa, 2009).

Ustawodawca, przywołując odrębnie pojęcia skuteczności i efektywności, wskazuje na 
ich rozłączność. Jednak w literaturze efektywność bywa traktowana jako kategoria nadrzęd-
na wobec skuteczności (por. np. Sienkiewicz, 2014). W związku z tym użytemu w ustawie 
terminowi efektywność należałoby nadać węższe znaczenie i traktować go jako sprawność 
lub ekonomiczność, a więc na przykład relację nakładów do wyników (Modzelewski, 2014). 
Również w niniejszym opracowaniu termin efektywność będzie traktowany szeroko, jako 
połączenie skuteczności i ekonomiczności, a więc efektywności w węższym znaczeniu.

Pomiar efektywności w jednostce budżetowej musi być poprzedzony określeniem jej 
celów. Cel to przyszły pożądany stan rzeczy, który ma być osiągnięty (Orłowski, 2010). 
Tylko w przypadku ustalenia celów możliwy staje się pomiar skuteczności. Realizacja celów 
odbywa się poprzez wykonywanie zadań, które powodują zużycie zasobów i osiągnięcie 
efektów. Identyfikacja tych dwóch kategorii pozwala na określenie sprawności działania. 
Aby mierzyć efektywność wykonywanych działań, wprowadzono budżetowanie zadaniowe, 
które jest obligatoryjne dla jednostek rządowych (Ustawa, 2009).

Poziom efektywności w budżecie zadaniowym wyznacza się, stosując różnego rodzaju 
mierniki. Odpowiednio dobrane mierniki powinny się charakteryzować określonymi 
cechami. Przede wszystkim na ich wartość wpływ muszą mieć nie czynniki zewnętrzne, ale 
dysponenci środków realizujący zadania publiczne. Wskazane jest również, aby obliczanie 
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wartości miernika opierało się na istniejących danych. Nie występuje wtedy konieczność 
rejestrowania dodatkowych informacji, a więc nie zwiększa się pracochłonność czynności 
ewidencyjnych. Istotne jest także, by określone dane dostępne były we właściwym czasie, 
czyli w terminie sporządzenia sprawozdań budżetowych. Nie należy natomiast stosować 
mierników opisowych, logicznych oraz takich, które ukazywałyby poziom lub dynamikę 
finansowania (Rozporządzenie, 2015). Szerszy katalog wymagań odnośnie do mierników 
zawiera literatura przedmiotu, która między innymi postuluje przypisywać im kryteria 
określane nazwą SMART. Powinny być więc proste, mierzalne, osiągalne, istotne i określone 
w czasie (Malinowska-Misiąg, Misiąg, Misiąg, Tomalak, 2015). Kolejne wymogi stawiane 
systemowi pomiaru wykonania celów i zadań za pomocą mierników można sformułować 
następująco (Pogoda, Chrzanowski, Marczewski, 2010):

a) klarowność celów (jasność, zrozumiałość, użyteczność w procesie decyzyjnym);
b) zogniskowanie (koncentracja na celach priorytetowych oraz obszarach wymagają-

cych usprawnień);
c) spójność z celami (mierniki należy uporządkować według logicznej hierarchii  

i ze sobą powiązać);
d) zbilansowanie (mierniki powinny dawać pełny obraz wykonania zadań, a jednocześ-

nie być proste do obliczania);
e) doskonalenie (mierniki należy stale dostosowywać do zmieniających się uwarunko-

wań zewnętrznych i wewnętrznych);
f) solidność (informacje dostarczane przez mierniki powinny pozwalać na obiektywną 

ocenę sposobu realizacji zadań).
Zaleca się, aby pomiar efektywności odbywał się miernikami trojakiego rodzaju: produk-

tu, które kwantyfikują liczbę zrealizowanych zadań; rezultatu, będących miarami efektów 
uzyskiwanych przez beneficjentów, a więc na przykład osób korzystających z wytworzonych 
produktów, oraz oddziaływania, które mierzą efekty podjętych działań, ale w perspektywie 
średnio- lub długoterminowej (Strąk, 2012).

2. Charakterystyka badanej jednostki

Podmiotem poddanym badaniu jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (WIIH) 
w Lublinie będący jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji 
rządowej w województwie lubelskim. Inspektorat wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów realizuje zadania Inspekcji Handlowej, czyli organu kontrolnego, którego 
celem jest ochrona interesów i praw konsumentów, a także interesów gospodarczych 
państwa. Zadania Inspektoratu wynikają głównie z ustawy o inspekcji handlowej (Ustawa, 
2000), a zalicza się do nich między innymi:

a) kontrolę wybranych wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie ich zgodności 
z wymaganiami technicznymi, prawnymi, dotyczącymi bezpieczeństwa i innymi;

b) kontrolę niektórych wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu;
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c) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów;
d) organizowanie i prowadzenie polubownych sądów konsumenckich;
e) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.
Zakres realizowanych zadań wynika bezpośrednio z dokumentu pod tytułem Polityka 

konsumencka na lata 2014–2018 (2014), w którym podkreśla się konieczność budowy bez-
piecznego i prokonsumenckiego rynku.

WIIH w Lublinie 31 grudnia 2015 roku zatrudniał 75 pracowników. W 2015 roku prze-
prowadził blisko 1200 kontroli (w ramach których skontrolowano ponad 11 tys. partii pro-
duktów), rozpoznał ponad 600 spraw, z których niemal wszystkie (95%) zostały załatwione 
lub przekazane do załatwienia właściwym podmiotom, przeprowadził również 512 mediacji. 
W tym samym roku wpłynęło też kilkadziesiąt wniosków o rozpoznanie spraw przez Stały 
Polubowny Sąd Konsumencki, jednak posiedzenia sądowe nie odbywały się głównie z uwagi 
na brak zgody przedsiębiorców na tę formę próby zakończenia sporu. Istotnym elementem 
działalności Inspektoratu było udzielanie porad i instruktaży (w liczbie ponad 9600) zarówno 
konsumentom, jak i przedsiębiorcom. Wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu 
w 2015 roku osiągnęły wartość 4 268 463,70 zł, zaś dochody stanowiły niewiele ponad 2% 
tej kwoty (90 479,90 zł).

3. System mierników służących ocenie efektywności analizowanego podmiotu

W 2015 roku WIIH w Lublinie realizował w ramach funkcji 6 „Polityka gospodarcza kraju” 
jedno zadanie budżetowe z klasyfikacji zadaniowej o kodzie 6.12. „Ochrona konkurencji 
i konsumentów”, dla którego celem było „Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów”. 
Określono również miernik realizacji tego celu, którym jest procentowy udział liczby kon-
troli, w których stwierdzono naruszenie przepisów, w łącznej liczbie przeprowadzonych 
kontroli (Rozporządzenie, 2014).

W badanej jednostce stosowany jest również szereg innych mierników w ramach wdro-
żonego systemu kontroli zarządczej. Ich charakterystykę zawarto w tabeli 1.

Tabela 1

Mierniki wykorzystywane do oceny efektywności w WIIH w Lublinie

Rodzaj mierników Nazwa miernika Sposób obliczania wartości miernika

1 2 3

Dotyczące kosztów 
(wydatków)

Wskaźnik udziału kosztów 
bezpośrednich

Udział kosztów bezpośrednich w kosztach ogółem 
[%)]

Wskaźnik udziału wydatków 
inwestycyjnych w budżecie

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem [%]

Wskaźnik kosztu efektywnej 
godziny pracy I

Stosunek wynagrodzeń ogółem do liczby efektywnie 
przepracowanych godzin [zł/godz.]
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1 2 3

Wskaźnik kosztu efektywnej 
godziny pracy II

Stosunek kosztów rzeczowych ogółem do liczby 
efektywnie przepracowanych godzin [zł/godz.]

Wskaźnik kosztów 
sprzątania

Stosunek kosztów sprzątania do powierzchni 
użytkowej [zł/m2]

Wskaźnik kosztów 
transportu własnego

Stosunek kosztów transportu własnego (m.in. 
wynagrodzeń kierowców, diet, paliwa, ubezpieczenia, 
serwisowania) do liczby przejechanych kilometrów 
[zł/km]

Wskaźnik kosztów 
administrowania

Stosunek miesięcznych kosztów administrowania 
(m.in. opłat za administrowanie, ochronę, konserwację 
budynków) do powierzchni całkowitej [zł/m2]

Wskaźnik kosztów obsługi 
prawnej

Stosunek miesięcznego kosztu obsługi prawnej do 
liczby etatów ogółem [zł/etat]

Wskaźnik kosztów obsługi 
informatycznej

Stosunek miesięcznych kosztów obsługi 
informatycznej do liczby zatrudnionych ogółem  
[zł/os.]

Dotyczące zasobów 
kadrowych

Wskaźnik liczby 
mieszkańców województwa 
na etat administracji 

Stosunek liczby mieszkańców województwa 
lubelskiego do liczby etatów ogółem [os./etat]

Wskaźnik fluktuacji kadr Stosunek liczby osób, które odeszły z pracy, do liczby 
zatrudnionych ogółem [%]

Wskaźnik struktury 
zarządzania

Stosunek liczby zatrudnionych ogółem do liczby 
stanowisk kierowniczych

Wskaźnik profesjonalizacji Udział pracowników korpusu służby cywilnej 
w liczbie zatrudnionych ogółem [%]

Wskaźnik struktury 
zatrudnienia

Udział pracowników merytorycznych w liczbie 
zatrudnionych ogółem [%]

Dotyczące zasobów 
majątkowych

Wskaźnik warunków pracy Stosunek powierzchni użytkowej do liczby 
zatrudnionych ogółem [m2/os.]

Wskaźnik średniego wieku 
sprzętu wyposażenia 
technicznego

Stosunek sumarycznego wieku wszystkich urządzeń 
stanowiących wyposażenie techniczne do liczby tych 
urządzeń [lata/szt.]

Wskaźnik odtworzenia 
majątku

Stosunek wydatków na odtworzenie majątku 
do wartości majątku (liczony odrębnie dla 
poszczególnych grup majątkowych) [%]

Dotyczące sposobu 
działania

Wskaźnik cyfryzacji I Udział liczby odebranych i wysłanych dokumentów 
w formie elektronicznej w ogólnej liczbie odebranych 
i wysłanych dokumentów [%]

Wskaźnik cyfryzacji II Udział spraw dokumentowanych wyłącznie w formie 
elektronicznej w ogólnej liczbie prowadzonych spraw 
[%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji badanej jednostki.
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4. Ocena systemu mierników służących do pomiaru efektywności  
w badanym podmiocie

Podstawową zaletą rozwiązania wykorzystywanego w WIIH w Lublinie jest to, że dzięki 
jego zastosowaniu pomiarem efektywności objęto istotny z punktu widzenia polityki go-
spodarczej obszar funkcjonowania państwa. Co prawda efekty tej polityki mają charakter 
społeczny, a ich zmierzenie jest problematyczne, to jednak podjęto taką próbę, wdrożono 
określone rozwiązanie, dzięki któremu dostępne są informacje na temat prowadzonej dzia-
łalności. Wykorzystywać je może kierownictwo badanej jednostki do podejmowania decyzji 
zarządczych. Przygotowane informacje pozwalają na zidentyfikowanie tych obszarów, które 
funkcjonują właściwie, oraz tych wymagających doskonalenia. Ocenie mogą być więc 
poddane między innymi koszty, wydatki, zasoby kadrowe i majątkowe. Zaznaczyć należy 
również, że wśród proponowanych mierników nie znalazły się takie, które byłyby niezgodne 
z wymogami określonymi rozporządzeniem (Rozporządzenie, 2015).

Wśród zalet systemu mierników wymienić należy także możliwość dynamicznego 
(w czasie) i przekrojowego (z innymi podmiotami) porównywania ich wartości. Dzięki 
temu można określić tendencje w kształtowaniu się wybranych zjawisk i procesów oraz 
wskazać jednostki najgorsze lub najlepsze według przyjętego kryterium. Oczywiście o po-
równywalności mierników można mówić jedynie wtedy, gdy metodyka ich obliczania będzie 
identyczna.

Wykorzystywane mierniki mają też słabe strony. Podstawową ich wadą jest to, że w za-
sadzie nie mierzą stopnia realizacji celów. Służy temu jedynie przyjęty odgórnie wskaźnik 
określony rozporządzeniem (Rozporządzenie, 2014). Może być on traktowany jako miernik 
rezultatu, natomiast brakuje mierników oddziaływania. Za mierniki produktu można uznać 
przykładowo liczbę kontroli, mediacji czy udzielonych porad, jednak w przyjętym systemie 
nie są one podstawą do oceny działalności. Wszystkie pozostałe mierniki dotyczą efektyw-
ności w wąskim znaczeniu, a więc ekonomiczności.

Nie można również pominąć kwestii kosztów pomiaru efektywności. Obliczenie war-
tości mierników wymaga uprzedniego pozyskania odpowiednich danych pochodzących 
głównie z prowadzonej ewidencji księgowej i kadrowej (przy czym nie wszystkie potrzebne 
informacje są od razu dostępne; czasami konieczna jest analiza poszczególnych zapisów 
czy dokumentów, aby wyodrębnić te właściwe), dodatkowo posiłkować się trzeba danymi 
statystycznymi. Wykonywanie tych czynności angażuje czas pracy, zużywa sprzęt kompu-
terowy, materiały biurowe, a więc zasoby te nie mogą być wykorzystane w podstawowej 
działalności. Należy także zaznaczyć, że stosowanych mierników jest dość dużo, a wartość 
informacyjna części z nich powiela się.

Zastrzeżenia można mieć też do merytorycznej wartości przyjętych mierników. Wiele 
z nich służyć ma ocenie jakości kadr. Jednak wynik tej oceny może być mylący, ponieważ 
żaden miernik nie uwzględnia takich cech zatrudnionych, jak wykształcenie czy doświad-
czenie zawodowe. Poza tym przykładowo wskaźnik fluktuacji kadr, który ma mierzyć stabil-
ność zatrudnienia, nie bierze pod uwagę osób, które podjęły pracę – uwzględnia wyłącznie 
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pracowników, którzy z niej odeszli. Poważną wadą mierników jest również w wielu przy-
padkach brak możliwości wskazania ich pożądanych wartości. O ile na przykład korzystniej 
oceniane będą niższe wartości wielu wskaźników dotyczących kosztów, choćby kosztów 
efektywnej godziny pracy, sprzątania czy administrowania, to w przypadku wskaźnika 
mierzącego liczbę mieszkańców województwa na etat administracji, wskaźnika struktury 
zarządzania czy warunków pracy trudno określić ich wartości pożądane. Wiadomo jedynie, 
że nie powinny być ani za wysokie, ani zbyt niskie. Problematyczna jest też interpretacja 
mierników dotyczących sposobu działania, których wartości nie są uzależnione wyłącznie od 
badanego podmiotu. Fakt otrzymania z zewnątrz dokumentu papierowego lub konieczność 
wysłania dokumentu w takiej formie (a obowiązek ten często wynika z przepisów prawa) 
może skutkować zbyt niską w porównaniu do oczekiwań wartością wskaźników cyfryzacji.

Uwagi końcowe

Pomiar efektywności w jednostce budżetowej jest zagadnieniem dość skomplikowanym. 
Specyfika realizowanych celów i wykonywanych zadań uniemożliwia bowiem stosowanie 
metod, które od wielu lat wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa. Z tego względu należy 
poszukiwać innych rozwiązań, wdrażać je w praktyce i doskonalić, aby osiągać zadowala-
jące rezultaty.

Szczególnie ważna jest stała i kompleksowa ewaluacja systemu pomiaru efektywności. 
Należy podejmować próby identyfikacji jego słabych stron i je eliminować. Prawidłowo 
funkcjonujący system oceny, a więc między innymi właściwie dobrane mierniki, jest bowiem 
podstawą sprawnego zarządzania w każdej organizacji, także w jednostce budżetowej.
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Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków 
jednostek samorządu terytorialnego

Maria Jastrzębska*

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest interpretacja istoty efektywności (w naukach ekonomicznych i naukach 
o zarządzaniu) i zbadanie uwarunkowań pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego.
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej.
Wynik – W opracowaniu zidentyfikowano występujące w praktyce uwarunkowania pomiaru efektywności wy-
datków jednostek samorządu terytorialnego w podziale na uwarunkowania: naturalne, prawne, ekonomiczne, 
finansowe, polityczne, społeczne, organizacyjne, kadrowe. Zalecono również wprowadzenie w życie w jednost-
kach samorządu terytorialnego zarządzania przez cele i zarządzania procesowego w celu stworzenia możliwo-
ści rzetelnego pomiaru efektów ich wydatków.
Oryginalność/wartość – Wskazano przede wszystkim trudności związane z oceną efektywności wydatków jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz działania, które winny być przez nie podjęte w celu rzetelnego pomiaru 
efektów wydatków na realizację powierzonych im zadań.

Słowa kluczowe: efektywność, wydatki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzenie 

Sprawne funkcjonowanie państwa uwarunkowane jest jakością rządzenia zarówno na 
szczeblu centralnym, jak i samorządu terytorialnego. Podstawą racjonalnego (efektywnego 
i skutecznego) gospodarowania środkami publicznymi jest świadome określenie celów 
oraz zasad gromadzenia i wydatkowania tych środków. Zagadnienie to można rozpatry-
wać w kontekście racjonalnego rozdziału środków (alokacji) pomiędzy dziedziny uznane 
za najpotrzebniejsze na danym terenie i w danym czasie oraz zadania władz publicznych 
(centralnych i samorządowych), a także w ujęciu racjonalnego wykorzystania rozdzielanych 
środków przez poszczególne jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki sa-
morządu terytorialnego (JST) i ich jednostki organizacyjne.

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej wymusza na JST działanie celowe, świa-
dome, koncepcyjne i długofalowe. Ważne jest więc przeprowadzanie analizy efektywności 
i zasadności ponoszonych wydatków poprzez badanie związków przyczynowo-skutkowych 
między gromadzeniem środków publicznych a zakresem interwencji JST w procesy rozwoju. 

* dr hab. Maria Jastrzębska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, 
81-828 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, e-mail: mjastrzebska@wzr.pl.
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Konieczne jest badanie związków między wydatkami i rozchodami a przeobrażeniami 
jakościowymi, jakie zachodzą na terenie JST w zakresie poziomu życia mieszkańców 
i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych (efektywność ma więc wymiar 
ilościowy i jakościowy oraz ekonomiczny i społeczny).

1. Istota efektywności wydatków publicznych

Wprowadzenie w życie nowych koncepcji zarządzania publicznego powoduje istotne zmiany 
w sektorze finansów publicznych i wymusza dostosowanie działań podmiotów tego sektora 
do pomiaru osiągniętych rezultatów (ważne jest ustalenie, czy poniesione nakłady na reali-
zację zadań przyniosły zamierzony efekt, oraz poznanie przyczyn nieosiągnięcia zamierzo-
nych efektów). Chodzi więc o ocenę efektywności i skuteczności działania. Efektywność 
odnosi się również do gospodarki finansowej w związku z przepływami pieniężnymi między 
uczestnikami działalności gospodarczej (Dylewski, Filipiak, Gorzałczyńska-Koczkodaj, 
Zioło, 2014, s. 188–189).

Pojęcia efektywność i skuteczność są odmiennie interpretowane w naukach ekonomicz-
nych i naukach o zarządzaniu. W naukach ekonomicznych przyjmuje się, iż efektywność 
to stosunek efektów (wyników) do nakładów, a skuteczność to zakres lub stopień, w jakim 
osiągane są założone cele. Efektywność ekonomiczna stanowi zatem rezultat działalności 
podmiotu lub określonego przedsięwzięcia będący wynikiem relacji uzyskiwanych efektów 
do poniesionych nakładów (treść efektu jest powiązana z celem podjętej działalności 
i występuje podejście jakościowe i/lub ilościowe do jego pomiaru). Przy danym nakładzie 
środków można otrzymać maksymalny stopień realizacji celu (zasada największego efektu/
największej wydajności) lub przy danym stopniu realizacji celu można użyć minimalnego 
nakładu środków (zasada najmniejszego nakładu/oszczędności środków). 

Efektywność może być szacowana ex ante i ex post. Efektywność ex ante polega na 
identyfikowaniu i szacowaniu przewidywanych efektów, nakładów, natomiast efektywność 
ex post dotyczy rozpatrywania rezultatów określonych działań, a więc rzeczywistych 
efektów, oraz nakładów. W naukach o zarządzaniu efektywność oznacza zdolność podmiotu 
do bieżącego i strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz produktywnego 
i oszczędnego wykorzystania posiadanych zasobów do realizacji przyjętej struktury celów. 

W teorii organizacji i zarządzania zamiast terminu efektywność używa się pojęcia spraw-
ność mającego dwie postacie: skuteczność i korzystność (ekonomiczność). Skuteczność 
działania oznacza, że jego rezultat był zgodny z zamierzonym celem, korzystność zaś 
wyraża relację między osiągniętym celem (rezultatem) a nakładami poniesionymi dla jego 
osiągnięcia (Penc, 1997, s. 99–100).

Efektywność w sektorze finansów publicznych nie może być rozpatrywana wyłącznie 
w kontekście wysokości wydawanych środków publicznych, lecz pod uwagę winna być 
brana celowość ich wydatkowania oraz osiągnięte dzięki temu efekty w zakresie użytecz-
ności publicznej rozumianej jako bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
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ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W pomiarze efektywności 
wydatków publicznych chodzi o ustalenie związku między poziomem i strukturą wydat-
ków publicznych a rzeczywistymi korzyściami, jakie odniesie społeczeństwo i gospodarka 
w wyniku tych wydatków. Trudno jest jednak ustalić wpływ wydatków publicznych na 
rozwój społeczno-gospodarczy w poszczególnych dziedzinach (Sochacka-Krysiak, 2009, 
s. 191–198).

Do badania efektywności w sektorze finansów publicznych nie jest łatwo zastosować 
metody badania efektywności stosowane w sektorze prywatnym, gdyż publiczne zasoby 
pieniężne są przeznaczane na zaspokojenie potrzeb zbiorowych z zakresu użyteczności 
publicznej, natomiast prywatne zasoby pieniężne służą realizacji celów osobistych. Zwykle 
potrzeby publiczne są dużo większe niż możliwości ich realizacji i finansowania. W kon-
sekwencji występuje problem optymalnego w stosunku do społecznych oczekiwań wyboru 
określonych usług/projektów z kilku możliwych, technicznie wykonalnych, ale realizujących 
różne cele publiczne.

Dokonywane wybory nie zawsze muszą być zgodne z rachunkiem ekonomicznym. 
Ponadto wybrane strategie działania są z reguły zgodne z logiką gry politycznej i opie-
rają się na podejściu dominującej koalicji. Występują też trudności w wyznaczaniu celów 
działania oraz określeniu efektów tych działań, zwłaszcza przy efektach mało wymiernych 
i ujawniających się w dłuższym okresie. Kadencyjność władz utrudnia myślenie strate-
giczne i powoduje koncentrację na krótszym horyzoncie czasu oraz ma wpływ na sposób 
zarządzania kadrami, projektami, finansami itd. (Gawroński, 2010, s. 57). Niski jest też 
poziom kompetencji menedżerskich. Brakuje standardów kompetencyjnych dotyczących 
kierownictwa i pracowników. Występuje oderwanie regulacji prawnych od rozwiązań 
w zakresie organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym, a także słabe są mechanizmy 
weryfikowania skuteczności działań i eliminacji struktur nieefektywnych (Brzozowska, 
Gorzałczyńska-Koczkodaj, Kogut-Jaworska, Zioło, 2013, s. 82).

Pomiar efektywności i rozliczalność w sektorze jest podstawą do: wyznaczania indywi-
dualnych celów jednostek, wprowadzenia dobrych praktyk (np. tworzenie wewnętrznych 
baz danych o efektywności dających możliwość pozycjonowania jednostki na tle innych 
jednostek), dostarczenia rzetelnych informacji jej odbiorcom, doskonalenia rozliczalności 
usług publicznych (Zioło, 2013, s. 22).

W sektorze finansów publicznych nie zawsze jest możliwe precyzyjne określenie na-
kładów i efektów, gdyż cele mają często charakter jakościowy i trudno je skwantyfikować, 
a efekty niektórych wydatków publicznych występują z opóźnieniem. Ponadto wycena 
efektów związanych z wydatkami publicznymi nie opiera się na cenach rynkowych, a nawet 
jeśli korzystanie z dóbr publicznych jest odpłatne, to opłaty te nie odzwierciedlają kosztów 
wytworzenia danego dobra publicznego czy świadczonej usługi publicznej (Guziejewska, 
2009, s. 71–86).

Administracyjny sposób gromadzenia oraz alokacji środków publicznych stwarza 
problem racjonalnego wykorzystania tych środków, przy czym dziedziny, na które ponosi 
się wydatki publiczne, na ogół nie są podatne na stosowanie precyzyjnych narzędzi pomiaru 
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efektów. W pomiarze efektywności wydatków publicznych występują też bariery związane 
z jakością osiąganych rezultatów, co w dużej mierze zależy od funkcjonującego systemu, 
w jakim świadczone są dane usługi publiczne, na przykład w zakresie edukacji, ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, administracji publicznej (Owsiak, 2005, s. 245–248).

2. Uwarunkowania efektywności wydatków JST

Uwarunkowania efektywności wydatków JST można podzielić na niezależne i zależne od 
JST, a w szczególności na uwarunkowania naturalne, prawne, ekonomiczne, finansowe, 
polityczne, społeczne, organizacyjne, kadrowe (Jastrzębska, Janowicz-Lomott, Łyskawa, 

2014, s. 174–177).
Wśród uwarunkowań naturalnych istotną rolę odgrywa wielkość JST. Od wielkości JST 

zależy: skuteczność prowadzonej polityki rozwoju gospodarczego, funkcjonowanie demo-
kracji lokalnej, zdolność do taniego wykonywania zadań (zróżnicowany poziom kosztów 
jednostkowych wykonywanych zadań). Zróżnicowana jest też: zdolność JST do realizacji 
powierzonych zadań z uwagi na posiadane zasoby rzeczowe, finansowe, kadrowe, informa-
cyjne (wiedza, informacje) oraz kultura organizacji (Siemiński, Krukowski, 2011, s. 88–96) 
i zdolność do stosowania nowoczesnych instrumentów zarządzania JST, w tym zarządzania 
finansami JST. Oprócz wielkości JST ważne jest również jej położenie. Jednostki położone 
w regionach biedniejszych i słabiej rozwiniętych zmuszone są do oszczędzania, natomiast 
położone w regionach bogatych i wysoko rozwiniętych posiadają większy potencjał docho-
dowy i mogą więcej wydawać na siebie, w tym na inwestycje będące podstawą ich rozwoju.

Do uwarunkowań naturalnych należą także: struktura demograficzna ludności i jej 
zmiany, dostępne zasoby i walory naturalne, warunki klimatyczne. Istotny wpływ mają 
również skutki ujemne: nagłych zmian warunków atmosferycznych, trzęsień ziemi, 
powodzi, pożarów, suszy, katastrof, wypadków i innych czynników nieprzewidywalnych. 
Wielkość, położenie i charakter prawny JST warunkuje potrzeby mieszkańców JST w za-
kresie użyteczności publicznej, natomiast realizacja tych potrzeb znajduje odzwierciedlenie 
w poziomie i strukturze planowanych oraz wykonanych wydatków (istotne są zależności 
przyczynowo-skutkowe między potrzebami wydatkowymi i jakością zarządzania JST 
a optimum wydatków i jakością świadczonych przez nią usług).

Do uwarunkowań prawnych można zaliczyć charakter prawny JST (jej status – gmina, 
powiat, województwo), charakter prawny poszczególnych zadań JST (zadania własne 
i zlecone w podziale na obligatoryjne i fakultatywne), od którego zależy określony sposób fi-
nansowania wydatków na ich realizację, oraz zakres kompetencji władczych JST związanych 
z różnymi sferami realizacji zadań (np. finansową, organizacyjną). Wśród uwarunkowań 
prawnych najistotniejszą rolę odgrywa zakres samodzielności finansowej, który wyznaczają 
kompetencje do: dokonywania wydatków i gromadzenia dochodów, równoważenia budżetu 
i zadłużania się. Jednostki samorządu terytorialnego funkcjonują na podstawie odpowied-
nich aktów normatywnych decydujących o ich powstaniu, organizacji, zakresie działania, 
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to jest zadaniach do wykonania, zasadach ich finansowania, zasadach nadzoru nad ich 
działalnością (Kotulski, 2000, s. 85–86).

Brak jasnego podziału zadań i kompetencji między władze centralne i samorządowe 
ma wpływ na zmniejszenie puli środków publicznych na realizację wydatków JST oraz 
wprowadza element niepewności i utrudnia tym samym efektywne wydatkowanie środków 
publicznych. Stąd też należy podkreślić, że podstawą efektywnego gospodarowania 
zasobami finansowymi przez JST jest system wydajnych źródeł dochodów własnych oraz 
przekazanie im tylko tych zadań (wraz z odpowiednim zakresem kompetencji i majątkiem), 
które zaspokajają potrzeby zbiorowe na szczeblu lokalnym (gminnym, powiatowym)  
i regionalnym (wojewódzkim).

Do uwarunkowań ekonomicznych należą: stan rozwoju gospodarczego kraju (poziom 
inflacji i bezrobocia), tendencje rynkowe – koniunktura gospodarcza, stopień rozwoju 
prywatyzacji i mechanizmów rynkowych, działaność społeczno-gospodarcza państwa, stan 
finansów publicznych, potencjał wytwórczy znajdujący się na terenie danej JST i poziom 
atrakcyjności inwestycyjnej JST, a także zdolność do akumulacji środków oraz struktura 
własnościowa, rzeczowa i podmiotowa gospodarki samorządowej (zdeterminowany przez 
te struktury charakter rynku lokalnego).

Do uwarunkowań finansowych można zaliczyć kompetencje JST w zakresie stanowie-
nia dochodów, rodzaje przyznanych źródeł dochodów, zdolność do podejmowania działań 
w kierunku zwiększenia potencjału dochodowego JST, w tym wzrostu wydajności źródeł 
dochodów, oraz zdolność do zaciągania długu poprzez podnoszenie poziomu sytuacji finan-
sowej i płynności finansowej JST.

Do uwarunkowań politycznych należy zaliczyć efekty procesów decentralizacji i de-
mokratyzacji w kraju, stosunki panujące między władzami centralnymi a samorządem 
terytorialnym. Przykładowo jest to zakres kompetencji władczych JST, w tym władztwa 
dochodowego, władztwa podatkowego, władztwa wydatkowego, swoboda dysponowania 
nadwyżkami finansowymi, ograniczenia co do zadłużania się, poziom dochodów transfe-
rowych z budżetu państwa i stopień sfinansowania nimi wydatków na zadania. Istotny jest 
też wybór odpowiednich działaczy potrafiących rozwiązywać problemy lokalne i regionalne 
oraz efekty działań politycznych o zasięgu krajowym i środowiskowym, a także lokalnych 
grup nacisku. Radni mogą reprezentować interesy określonych grup nacisku, tak zwane 
lobby, czy też po prostu muszą dotrzymywać obietnic przedwyborczych, ponadto ustępstwa 
koalicyjne mogą krępować decyzje władz samorządowych. 

Do uwarunkowań politycznych należą również konflikty polityczne pomiędzy organem 
stanowiącym a organem wykonawczym czy też profesjonalistami (doradcami) i pracowni-
kami urzędu JST. Ważna jest też sytuacja polityczna w JST, która sprzyja bądź nie podej-
mowaniu decyzji opartych na określonych zasadach, w określonym celu i zmierzających do 
osiągnięcia określonych skutków środkami publicznymi w krótkim i długim okresie. Ważne 
jest przy tym, kiedy władze publiczne określają prawdopodobne rezultaty podejmowanych 
decyzji w zakresie wydatków zgodnie z potrzebami elektoratu oraz szacują koszty ewentu-
alnego podniesienia wydatków czy też obniżenia podatków.
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W związku z powyższym należy dokonywać oceny politycznej działań w świetle 
wyborów samorządowych, to znaczy gdy zbliża się czas wyborów, władze samorządowe 
są w mniejszym stopniu skłonne podejmować decyzje, które godziłyby w jakąkolwiek 
część elektoratu, i dlatego nie są skłonne podwyższać podatki czy też obniżać wydatki 
w roku wyborów, a zamiast tego bardziej prawdopodobne jest zwiększenie wydatków, ale na 
programy łatwo dostrzegalne. Wiąże się to ze zjawiskiem tak zwanego cyklu wyborczego, 
według którego kampania wyborcza łączy się nie tylko ze zwiększonymi obietnicami wobec 
wyborców, ale także z większym poziomem wydatków, zwłaszcza redystrybucyjnych, finan-
sowanych dzięki zwiększonemu zadłużeniu. Tak więc władze samorządowe starają się w tym 
okresie zwiększać poziom wydatków budżetowych pokrywanych środkami ze zwrotnych 
źródeł finansowania, na przykład na inwestycje, oraz unikać podnoszenia podatków i opłat 
lokalnych. Władze samorządowe kontynuują wzrost wydatków tak długo, aż krańcowy zysk 
w postaci liczby dodatkowych głosów wyborczych, wynikający ze zwiększenia zakresu 
świadczonych usług, jest równy krańcowej stracie wyborczej związanej ze wzrostem opo-
datkowania (Swianiewicz, Łukomska, 2014, s. 14–15).

Do uwarunkowań społecznych należy zaliczyć: stopień rozwoju więzi międzyludzkich 
w ramach wspólnoty samorządowej, rozwój demokracji lokalnej, stopień upodmiotowienia 
społeczeństwa (poziom zaangażowania w życie obywatelskie), stosunek mieszkańców i pod-
miotów gospodarujących na terenie JST do: podatków i opłat lokalnych, usług publicznych 
(zakres i sposób ich realizacji oraz poziom zadowolenia mieszkańców), procesów politycz-
nych (w JST, jak i w skali regionu, kraju).

Ogół mieszkańców tworzących wspólnotę samorządową podejmuje rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym, to jest w formie wyborów samorządowych lub w referendum 
albo za pośrednictwem organu stanowiącego i kontrolnego oraz wykonawczego JST. Tym 
samym członek społeczności samorządowej uzyskuje prawo do decydowania o zadaniach 
i celach wspólnoty samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej – regionalnej). 
Szkoda tylko, że wciąż stosunkowo mało osób chce uczestniczyć w kreowaniu warunków 
życia społeczności samorządowej i mieć jakikolwiek wpływ na zaspokajanie jej potrzeb 
(pomimo wdrażanej systematycznie od kilku lat idei budżetu obywatelskiego, zwłaszcza 
w dużych miastach).

Realizowane potrzeby (identyfikowane takimi miernikami, jak: liczba mieszkańców, 
liczba zatrudnionych i bezrobotnych, poziom dochodów, wydatków, zobowiązań JST na 
mieszkańca, przeciętny poziom dochodu wypracowywanego przez mieszkańca, majątek 
osób fizycznych i prawnych, efektywność działalności gospodarczej prowadzonej przez 
osoby fizyczne i prawne) znajdują odzwierciedlenie w poziomie oraz strukturze planowanych 
i wykonanych wydatków, stąd też władze samorządowe powinny dbać nie tylko o swój dobry 
wizerunek wśród członków wspólnoty samorządowej, ale także aktywnie oddziaływać na 
źródła dochodów oraz racjonalne ich wydatkowanie.

Demokratyzacja życia na poziomie społeczności samorządowej sprawia, że władze 
samorządowe muszą zabiegać o poparcie przez społeczność samorządową realizowanych 
programów i strategii, to jest sposobów i kierunków wydatkowania środków publicznych, 
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jak również metod gromadzenia dochodów (zwłaszcza podatkowych – poziom stawek, sto-
sowane ulgi, zwolnienia, umorzenia itd.). Stąd też prowadzenie przez JST systematycznych 
badań marketingowych w celu pozyskiwania informacji o potrzebach mieszkańców i o po-
ziomie ich zaspokojenia jest podstawą podniesienia efektywności wydatków JST. Ważny 
jest też stosunek mieszkańców i podmiotów gospodarujących na terenie JST do: podatków 
i opłat lokalnych, usług publicznych (zakres i sposób ich realizacji oraz poziom zadowolenia 
mieszkańców), oraz do procesów politycznych (zarówno w JST, jak i w skali regionu, kraju).

Do uwarunkowań organizacyjnych można zaliczyć strukturę organizacyjną urzędu JST, 
formy organizacyjno-prawne podmiotów realizujących zadania JST, współpracę JST z sek-
torem prywatnym (umowa koncesji, umowa PPP). Z uwarunkowaniami organizacyjnymi 
ściśle wiążą się uwarunkowania kadrowe, czyli poziom wykształcenia i chęć uczenia się 
pracowników samorządowych, zarządu JST, radnych, ich doświadczenie oraz zdolność do 
wprowadzania nowatorskich rozwiązań. Ważne są też ich cechy osobowości (usposobie-
nie, skłonności), a więc czy są to osoby operatywne, kreatywne, zaradne, ekspansywne, 
doświadczone i chcące się dokształcać, czy też osoby bierne, nastawione jedynie na wyko-
nywanie odgórnych poleceń i przetrwanie, a nie na podejmowanie ryzyka, a więc zwolennicy 
tradycyjnych rozwiązań bazujący na dotychczas zdobytym doświadczeniu nawet w sytuacji, 
gdy nowe, ryzykowne rozwiązania mogą dać poprawę efektywności gospodarowania.

Efektywność nie jest możliwa bez efektywnych zespołów i jednostek ludzkich, dlatego 
też ważna jest nie tylko wydajność pracy, ale również: morale pracowników wyznaczone 
stopniem zaspokojenia ich potrzeb, konformizm pracowników w stosunku do celów i kie-
runków działania wyznaczonych przez kierowników, stopień ich elastyczności (szybkość 
reagowania na zmiany i dostosowywania się do nich), instytucjonalizacja wyznaczana 
stopniem poparcia dla władz samorządowych przez członków społeczności samorządowej 
oraz stabilność – dobre stosunki wewnątrz JST między pracownikami i brak zakłóceń 
wewnętrznych (Filipiak, 2011, s. 143).

W podnoszeniu efektywności wydatków JST bardzo ważna jest umiejętność zarządzania 
finansami JST i zdolność do stosowania takich instrumentów zarządzania finansami, jak 
budżet zadaniowy, wieloletnia prognoza finansowa, analiza: kondycji finansowej, płynności 
finansowej, zdolności kredytowej, prognoza długu i szacowanie ryzyka finansowego. Z tym 
też wiąże się poziom kwalifikacji i kompetencji osób będących członkami samorządowej 
władzy uchwałodawczej i wykonawczej oraz pracowników administracji samorządowej. Do 
tego wykorzystanie tych instrumentów wymaga sprawnego przepływu informacji między 
JST a jednostkami podległymi (problem informatyzacji).

Osoby podejmujące decyzje finansowe winny brać pod uwagę konsekwencje ich realiza-
cji zarówno w krótkim, jak i długim okresie (o ile możliwe są do przewidzenia długofalowe 
skutki decyzji finansowych w momencie ich podejmowania), a także powinny zdawać sobie 
sprawę, jakie przyczyny wywołały konieczność podjęcia określonych decyzji finansowych. 
Niestety wciąż brakuje profesjonalnie przygotowanych kadr do gospodarowania środkami 
publicznymi (szczególnie w małych JST) według zasad i metod stosowanych w gospodarce  
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rynkowej (w oparciu o doświadczenia i rozwiązania stosowane w państwach wysoko rozwi-
niętych) oraz podejmowania wysiłku na rzecz skutecznego pozyskiwania środków ze źródeł 
pozabudżetowych (w tym z Unii Europejskiej).

Sporządzanie budżetu na podstawie zmian aktualnej struktury dochodów i wydatków 
skorygowanej o planowany wskaźnik inflacji nie zapewnia rozwoju działalności JST 
i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz wzrostu poziomu jakości 
świadczonych usług publicznych. Do tego brak systemu wskaźników efektywności działania 
oceniających ponoszone koszty i osiągane wyniki działalności oraz nieperiodyczna ocena 
efektywności i skuteczności wykorzystania zasobów rzeczowych, finansowych, osobowych 
itd. niekorzystnie wpływa na jakość prowadzonej lokalnej polityki budżetowej. Ponadto 
niedostateczny rozwój narzędzi i umiejętności przeprowadzania analizy finansowej utrudnia 
jej wykorzystanie w planowaniu finansowym i w efekcie w zarządzaniu finansami JST. 
Niekorzystny wpływ mają również ograniczone działania w prowadzeniu monitoringu 
gromadzonych dochodów i ponoszonych wydatków (przewaga działań doraźnych zamiast 
usystematyzowanych).

3. Koncepcje zarządzania sprzyjające podnoszeniu efektywności  
wydatków JST

W sytuacji silnej presji na wzrost wydatków publicznych, przy ograniczonym poziomie 
środków publicznych, konieczna jest analiza efektywności i skuteczności tych wydatków. 
Do tego winien być kładziony nacisk na lepsze definiowanie celów polityki państwa, w tym 
samorządu terytorialnego, szczegółowe planowanie zadań publicznych, monitorowanie 
postępów ich realizacji i kontrolę osiąganych rezultatów. Konieczne jest więc doskonalenie 
procesu formułowania celów i pomiaru ich realizacji (zarządzanie przez cele) oraz zastąpienie 
podejścia funkcjonalnego podejściem procesowym, co warunkuje podniesienie skuteczności 
i efektywności działania jednostek sektora finansów publicznych.

Jednostki samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wydatkowania 
środków publicznych winny zaadaptować na swoje potrzeby zarządzanie przez cele jako 
narzędzie oceny realizacji ich programów i świadczenia usług publicznych, jak również 
zarządzanie procesowe, które zapewnia efektywne zarządzanie przez cele i jest podstawą 
sprawnego funkcjonowania każdej organizacji. Wprowadzenie zarządzania procesowego 
wymusza opracowanie strategii oraz pozyskanie i rozwinięcie kompetencji i umiejętności 
niezbędnych do jej realizacji, a także zaprojektowanie procesów podstawowych, które 
wspierają rozwój i wykorzystanie kompetencji jednostki do zarządzania różnymi sferami 
jej funkcjonowania (Jastrzębska, 2015, s. 72–78).

W praktyce funkcjonowania JST dominuje skupienie się na realizacji zadań określonych 
w obowiązujących regulacjach prawnych i zwracanie szczególnej uwagi na procedury 
i zgodność podejmowanych działań z regulacjami prawnymi. Skutkiem takiego stanu 
rzeczy jest brak zdefiniowanych oczekiwań odnośnie do efektów działalności oraz brak 
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miar tych efektów. Nie ma obowiązku wyznaczania celów zgodnie z metodyką SMART (cele 
specyficzne, mierzalne, akceptowalne, wykonalne, terminowe) oraz przypisania tak określo-
nym celom zasobów (w tym przede wszystkim finansowych) zgodnie z metodyką budżetu 
zadaniowego. Trudno więc o występowanie odpowiedzialności i rozliczalności, chociaż 
kierownik jednostki musi regularnie zdawać relację z tego, jak jednostka funkcjonuje.

Dominującym sposobem oceniania stopnia realizacji celów i zadań JST jest wskaźnik 
procentowy wykonania planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu JST w ujęciu 
klasyfikacji budżetowej. Nie dziwi taki stan rzeczy, gdyż typ budżetu oparty na klasyfikacji 
budżetowej jest obowiązkowy dla wszystkich JST. Stosowane są również inne sposoby oceny 
stopnia realizacji celów określonych w strategii rozwoju JST. Ponadto stosowana jest ocena 
w stosunku do zaangażowanych zasobów czy też zmian poziomu zasobów. JST brakuje 
jednolitego systemu wyznaczania celów i monitorowania stopnia ich realizacji. Do tego 
mierniki stopnia realizacji celów nie są adekwatne do poszczególnych etapów ich realizacji 
i brakuje sukcesywnej analizy stopnia realizacji tych celów. Podobnie wprowadzenie za-
rządzania procesowego napotyka opór, co wynika przede wszystkim z przebiegu procesów 
w poprzek tych jednostek, na przykład przez wydziały urzędu JST, przy czym kierownicy 
tych wydziałów z reguły nie chcą dzielić się częścią swojej władzy z właścicielem procesu. 
Do tego brak wiedzy na temat zarządzania procesowego i kompetencji w tym zakresie 
zniechęca do wdrożenia tego podejścia. Ponadto wprowadzenie zarządzania procesowego 
wymaga poniesienia nakładów, w tym finansowych, a więc chcąc wprowadzić tę koncepcję, 
zarządzania należy mierzyć procesy – miary procesów to koszt, czas, elastyczność, jakość, 
znaczenie dla jednostki i dla klienta (Krukowski, 2011, s. 23).

Uwagi końcowe

W sektorze finansów publicznych, w tym w podsektorze samorządowym, optymalny/
racjonalny wybór jest utrudniony z uwagi na uwarunkowania: fizyczne (wybór parametrów 
fizycznych i technologicznych oraz możliwe do osiągnięcia efekty), prawne (stabilność, 
precyzja, szczelność i podatność regulacji prawnych na oddziaływanie czynników politycz-
nych), alokacyjne (wybór w ramach ograniczonych zasobów publicznych i konieczność ich 
przemieszczenia), budżetowe (określone prawnie źródła dochodów bezzwrotnych i dostęp do 
źródeł zwrotnego finansowania), naturalne (wielkość, położenie, poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego, oddziaływanie zjawisk atmosferycznych, katastrofy), organizacyjne, w tym 
kadrowe, funkcjonowania jednostek. Do tego konsekwencje wielu wyborów i działań są 
trudne lub niemożliwe do przewidzenia, a władza publiczna ma ograniczoną kontrolę nad 
konsekwencjami podejmowanych działań. Ponadto projektodawcy regulacji prawnych nie 
mają pełnego wpływu na ich realizację), przy czym osoby sprawujące służbę publiczną 
reprezentują określone grupy interesów. Odmienne jest też podejście do mechanizmów mo-
tywacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, brak konkurencji między dostawcami 
i brak silnych grup nacisku wymuszających efektywność działania.
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Wśród najważniejszych uwarunkowań efektywności wydatków JST niezależnych od 
nich należy zwrócić uwagę na: odgórnie ustalany zakres zadań obligatoryjnych i związany 
z tym brak uprawnień decyzyjnych JST co do celów i poziomu wydatków; uwarunkowane 
obiektywnie zróżnicowanie sytuacji finansowej JST i wydajności fiskalnej źródeł do-
chodów własnych; zróżnicowanie JST pod względem: statusu prawnego, wielkości oraz 
warunków działania – położenie, obszar, liczba mieszkańców, poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego; konieczność realizacji często nierentownych zadań; istotną rolę dotacji 
w systemie finansów JST oraz funkcjonujący mechanizm redystrybucji poziomej. Mimo 
wyżej wskazanych ograniczeń JST winny podejmować działania w zakresie kształtowania 
swojego potencjału organizacyjnego, w tym zasobów kadrowych i zasobów informacji, 
dążąc do definiowania celów swojej działalności zgodnie z metodyką SMART oraz tworząc 
system pomiaru realizacji zdefiniowanych celów.
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Streszczenie: Cel – Przedstawienie roli komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu oraz użyteczności 
wykorzystania komentarza w kontroli zarządczej.
Metodologia badania – 1. Badania literaturowe nad związkiem między modelem biznesu i kontrolą zarządczą 
a komentarzem zarządu. 2. Jakościowa analiza zawartości sprawozdań z działalności emitentów wchodzących 
w skład WIG20 w celu oceny ujawnień dotyczących charakteru działalności.
Wynik – 1. Model biznesu wynika z zakresu ujawnień szczegółowych w komentarzu zarządu, który powinien 
pełnić istotną rolę w kontroli zarządczej. 2. Badane grupy kapitałowe wciąż nie są świadome znaczenia infor-
macji o modelu biznesu dla interesariuszy.
Oryginalność/wartość – Wskazanie znaczenia ujawniania informacji o modelu biznesu, który stanowi stosun-
kowo nowe zagadnienie w zarządzaniu, istotne przy sporządzaniu sprawozdania z działalności.

Słowa kluczowe: komentarz zarządu, model biznesu, charakter działalności, kontrola zarządcza

Wprowadzenie

Zgodnie z § IN3 stanowiska IASB „Komentarz zarządu. Założenia dotyczące prezentacji” 
(IFRS Practice Statement Management Commentary. A Framework for Presentation) do-
kument ten jest ważnym elementem komunikowania się jednostki gospodarczej z rynkami 
kapitałowymi. Uzupełnia on i dopełnia sprawozdanie finansowe. Jest raportem opisowym 
(narracyjnym) umożliwiającym interpretację sytuacji finansowej, wyników działalności oraz 
przepływów pieniężnych jednostki sprawozdawczej. Dzięki temu sprzyja zrozumieniu celów 
przyjętych przez zarząd oraz strategii zmierzających do ich osiągnięcia.

Celem artykułu jest przedstawienie roli komentarza zarządu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem sekcji dotyczącej charakteru działalności, w ujawnianiu modelu biznesu oraz 
możliwości wykorzystania nowego sprawozdania w kontroli zarządczej. Artykuł składa 
się z czterech części. W części pierwszej zaprezentowano główne zasady sporządzania 
komentarza zarządu, w części drugiej skoncentrowano się na powiązaniu modelu biznesu 
z komentarzem zarządu, w szczególności sekcji w zakresie charakteru działalności. W części 
trzeciej zaprezentowano użyteczność komentarza zarządu w kontroli zarządczej, a w części 
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czwartej zostały ocenione ujawnienia dotyczące charakteru działalności w sprawozdaniach 
z działalności wybranych grup kapitałowych, z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli.

1. Główne zasady sporządzania komentarza zarządu z uwzględnieniem 
charakteru działalności

W stanowisku IASB z 2010 roku nie została określona szczegółowa forma i treść komen-
tarza zarządu, natomiast zawarto w nim zasady pozwalające zaprezentować informacje 
z uwzględnieniem szczególnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 
otoczenia prawnego i ekonomicznego poszczególnych jednostek gospodarczych. W doku-
mencie wyróżniono dwie podstawowe zasady dotyczące (IASB, 2010, par. 12):

a) zapewnienia punktu widzenia zarządu w zakresie wyników działalności, pozycji oraz 
osiągnięć jednostki sprawozdawczej;

b) dopełnienia i uzupełnienia informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu finanso-
wym poprzez wyjaśnienie uzyskanych wyników oraz warunków i zdarzeń, które je 
determinowały.

Komentarz zarządu powinien zawierać dane prospektywne odnoszące się do spodzie-
wanych wyników działalności oraz charakteryzować się takimi cechami, jak przydatność 
i wierny obraz. Zadaniem tego typu informacji nie jest przewidywanie przyszłości, ale 
zaprezentowanie celów i strategii jednostki gospodarczej (IASB, 2010, par. 13, 17 i 20). Jak 
zauważyli P. Stebbens i M. Braz (2013, s. 44), opis ogólnej strategii i modelu biznesu w ko-
mentarzu zarządu umożliwia powiązanie ich ze sprawozdaniem finansowym. Komentarz 
zarządu powinien pomóc użytkownikom zrozumieć między innymi (IASB, 2010, par. 9 i 14):

a) stopień ekspozycji jednostki na ryzyko, strategie stosowane w zakresie zarządzania 
tym ryzykiem oraz ich skuteczność;

b) sposób oddziaływania na funkcjonowanie jednostki zasobów, które nie są prezento-
wane w sprawozdaniu finansowym;

c) wpływ czynników niefinansowych na informacje prezentowane w sprawozdaniu 
finansowym.

W stanowisku IASB określono pięć kluczowych elementów komentarza zarządu. 
Pierwszym elementem jest charakter działalności, w którą jednostka gospodarcza jest za-
angażowana, oraz otoczenie, w którym ona funkcjonuje. Kolejne wskazania dotyczą (IASB, 
2010, par. 27–40):

 – celu zarządzania i przyjętych strategii,
 – znaczących zasobów, ryzyka i relacji z otoczeniem,
 – skutków operacji i perspektyw,
 – mierników działalności i wskaźników.

Przykładowe ujawnienia szczegółowe w ramach wskazanych sekcji komentarza 
zarządu, w tym opisywanego w artykule zakresu dotyczącego charakteru działalności, są 
przedstawione w tabeli 1.
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Tabela 1

Ujawnienia szczegółowe w komentarzu zarządu – przykłady

Element komentarza 
zarządu Przykładowe ujawnienia szczegółowe

1. Charakter  
działalności

 – branże, w których działa jednostka,
 – główne rynki zbytu wraz z pozycją konkurencyjną, jaką na nich zajmuje,
 – istotne cechy środowiska prawnego, regulacyjnego i makroekonomicznego,  

które wpływa na jednostkę i rynki, na których działa,
 – główne dobra i usługi,
 – główne procesy biznesowe oraz metody dystrybucji,
 – struktura jednostki oraz sposób kreowania wartości.

2. Cele zarządzania 
i strategie dla 
realizacji celów

 – cele i strategie, np. jak zarząd zamierza reagować na trendy rynkowe oraz szanse 
i zagrożenia z nimi związane.

3. Najbardziej  
znaczące zasoby, 
rodzaje ryzyka 
i relacje jednostki 
z otoczeniem

 – krytyczne zasoby finansowe i niefinansowe dostępne dla jednostki,
 – sposób wykorzystania zasobów w realizacji określonych celów jednostki,
 – analiza adekwatności struktury kapitału, planów finansowych, płynności 

i przepływów pieniężnych oraz zasobów intelektualnych,
 – główne rodzaje ryzyka o charakterze strategicznym, handlowym,  

operacyjnym i finansowym,
 – znaczące relacje jednostki z otoczeniem oraz ich oddziaływanie na działalność 

i wartość przedsiębiorstwa oraz sposób zarządzania tymi relacjami.

4. Skutki operacji 
i perspektywy

 – relacje między wynikami działalności jednostki, celami zarządu i jego strategiami 
służącymi do ich osiągnięcia,

 – istotne zmiany w pozycji finansowej, płynności i rezultatach działalności 
w porównaniu z poprzednim okresem lub okresami,

 – opis celów finansowych i niefinansowych służących zrozumieniu, jak zarząd 
zamierza wdrożyć strategię jednostki gospodarczej w długim okresie,

 – wyjaśnienie ryzyka i założeń niezbędnych do oszacowania przez użytkowników 
prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów.

5. Mierniki  
działalności 
i wskaźniki

 – mierniki i wskaźniki finansowe i niefinansowe służące do oceny postępów 
jednostki w realizacji przejętych celów.

Źródło: IASB (2010), par. 26–40.

Zaprezentowanie szczegółowych ujawnień w poszczególnych sekcjach komentarza 
powinno pomóc użytkownikom w zrozumieniu wartości wyrażonych w sprawozdaniach fi-
nansowych oraz realizowanych celów i strategii zarządu (Cinquini, Tenucci, 2011, s. 42–43). 
Ponadto warto zwrócić uwagę, że elementy komentarza zarządu są zbieżne z przedmiotem 
oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości dokonywanej przez biegłych rewiden-
tów. Przy tej ocenie biegły rewident musi uwzględnić (KSRF 315, 2015, par. 11):

 – odpowiednie czynniki branżowe, regulacyjne i inne czynniki zewnętrzne,
 – charakterystykę jednostki,
 – cele i strategie jednostki oraz związane z nimi ryzyko działalności gospodarczej,
 – sposób pomiaru i przeglądu finansowych wyników działalności jednostki.
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Zbieżność zawartości komentarza zarządu i przedmiotu oceny dokonywanej przez 
biegłego rewidenta wskazuje na wagę omawianych informacji (szczegółowych ujawnień), 
istotnych z punktu widzenia interesariuszy.

2. Model biznesu a szczegółowe ujawnienia w komentarzu zarządu,  
ze szczególnym uwzględnieniem sekcji dotyczącej charakteru działalności

W ostatnich latach pojawiło się wiele definicji modelu biznesu, ale żadna z nich nie została 
powszechnie uznana za obowiązującą. Oznacza to pewną niedogodność wynikającą z braku 
jednolicie rozumianego znaczenia tego terminu. Jak wynika z badań przeprowadzonych 
przez zespół badaczy w składzie F. Giunta, L. Bambagiotti-Alberti i F. Verrucchi (2013,  
s. 32), w większości przypadków sami menedżerowie mają trudności z wyjaśnieniem modelu 
biznesu charakteryzującego ich przedsiębiorstwa.

R.H. Amit i C. Zott (2001, s. 511) uznali, że istotą modelu biznesu jest określenie jego 
zawartości (produkty oraz informacje, a także zasoby i kompetencje), struktury (podmioty 
oraz ich powiązania) oraz systemu nadzoru w celu tworzenia wartości przez wykorzystanie 
szans biznesowych, podkreślając związek modelu biznesu i kontroli zarządczej. Następnie 
C. Zott i R.H. Amit (2010, s. 216) z istoty modelu biznesu wywiedli jego definicję, określając 
go jako system współzależnych działań, które wykraczają poza przedsiębiorstwo. Według 
J. Magretty (2002, s. 4) model biznesu jest natomiast opisem, który wyjaśnia, w jaki sposób 
przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także ukazuje logikę tworzenia wartości dla 
klientów po odpowiednim koszcie. L. Cinquini i A. Tenucci (2011, s. 45) stwierdzili, że 
w kontekście komentarza zarządu szczególne znaczenie ma analiza działań wykonywanych 
przez jednostkę w celu tworzenia i dostarczania wartości dla klientów.

W literaturze nie ma zatem powszechnie akceptowanej definicji modelu biznesu 
(Cinquini, Tenucci, 2011, s. 44–47). Jest jednak zgodność co do tego, czym model biznesu 
nie jest. C. Zott, R.H. Amit i L. Massa (2011, s. 13–14) uznali, że model biznesu:

a) nie jest liniowym mechanizmem tworzenia wartości, począwszy od dostawców 
jednostki gospodarczej do jej klientów; tworzenie wartości przez model biznesu 
wiąże się z bardziej złożonym, wzajemnie połączonym zbiorem relacji i działań wielu 
różnych podmiotów;

b) nie odnosi się do pozycji jednostki gospodarczej na rynku produktów na podstawie 
różnicowania lub przywództwa kosztowego oraz nie opisuje obszarów działalności, 
w których jednostka jest aktywna;

c) nie może być zredukowany do kwestii, które dotyczą wewnętrznej organizacji jedno-
stki, na przykład mechanizmów kontrolnych, systemów motywacyjnych.

Termin model biznesu występował w dokumencie dyskusyjnym z 2005 roku oraz 
w projekcie stanowiska z 2008 roku na temat komentarza zarządu. Zgodnie z pierwszym 
dokumentem opis w zakresie działalności jednostki powinien obejmować jej segmenty, 
dobra i usługi, modele biznesu i procesy, metody dystrybucji, strukturę działalności, w tym 
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główne miejsca prowadzenia działalności (IASB, 2005, par. A31). Na podstawie drugiego 
dokumentu jednostka miała między innymi przedstawić swój „model ekonomiczny” (IASB, 
2009, par. 26), który został zmieniony w ostatecznej wersji stanowiska na „sposób kreowa-
nia wartości” (IASB, 2010, par. 26). Jednak jak zauważyli L. Cinquini i A. Tenucci (2011,  
s. 44), ostatecznie jednak model biznesu wynika z zakresu szczegółowych ujawnień, które 
zostały nakreślone w części pierwszej. Stanowią one punkt wyjścia do oceny i wyjaśnienia 
osiągniętych przez jednostkę wyników, przyjętych strategii oraz jej perspektyw. Ponadto 
umożliwiają zrozumienie nie tylko samej jednostki, ale również otoczenia zewnętrznego, 
w którym ona działa. W przypadku sekcji dotyczącej charakteru działalności należy 
przeprowadzić analizę modelu biznesu, który powinien stanowić kluczowe źródło infor-
macji w tym zakresie(por. Ginesti, Macchioni, Sannino, Spano, 2013, s. 309–310; Di Carlo, 
Fortuna, Testarmata, 2016, s. 2–4).

Jak odnotowali L. Cinquini i A. Tenucci (2011, s. 44), z analizy zawartych w tabeli 1 
ujawnień szczegółowych wynika, że komentarz zarządu odwołuje się zarówno do szero-
kiego, jak i wąskiego rozumienia modelu biznesu w ujęciu C. Nielsena i P.N. Bukha (2011, 
s. 263). Wynika to z faktu, że ujawnienia koncentrują się zarówno na całym systemie oraz 
architekturze jednostki gospodarczej w zakresie generowania wartości, jak i podkreślają 
wyjątkowość aspektów wewnętrznych. Takie rozumienie umożliwia postrzeganie jedno-
stki według rosnącego poziomu szczegółowości – zaczynając od poziomu strategicznego, 
poprzez operacyjny, kończąc na biznesowym. Na poziomie strategicznym możliwe jest 
wyjaśnienie propozycji wartości dla klienta oraz sieci partnerów i sojuszy. Na poziomie 
operacyjnym można nakreślić wewnętrzne procesy, zasoby i kompetencje, które umożliwiają 
przedsiębiorstwu proponowanie wartości dla klientów. Na poziomie biznesowym jest przed-
stawiany mechanizm generowania przychodów (Cinquini, Tenucci, 2011, s. 49–51; Lambert, 
2008, s. 285).

3. Użyteczność informacji zawartych w komentarzu zarządu  
dla kontroli zarządczej

Zdaniem W. Seala, R.H. Garrisona i E.W. Noreena (2006, s. 924) kontrola zarządcza jest 
procesem, którego celem jest implementacja strategii organizacji w sposób efektywny i sku-
teczny. Proces ten wymaga ustanowienia norm, nadzoru nad zachowaniami pracowników, 
dokonywania pomiaru dokonań oraz korygowania odchyleń, w tym również rewizji planów 
i strategii organizacji. Podobnie K.A.Merchant i W.A. Van der Stede (2003, s. 6) uznali, 
że w szerokim znaczeniu kontrola zarządcza obejmuje kontrolę strategiczną odnoszącą się 
do oceny słuszności wybranej strategii oraz kontrolę zarządzania dotyczącą efektywności 
wykonywanej przez podwładnych pracy (por. Anthony, Govindarajan, 2007, s. 6).
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Ze względu na swój charakter komentarz zarządu powinien pełnić istotną rolę w rea-
lizacji kontroli zarządczej. Wskazuje na to szereg ujawnień szczegółowych wymienionych 
w tabeli 1, w szczególności:

a) cele zarządzania i strategie;
b) sposób wykorzystania zasobów w realizacji celów jednostki;
c) relacje między wynikami działalności jednostki oraz celami i strategiami służącymi 

do ich osiągnięcia;
d) mierniki i wskaźniki finansowe i niefinansowe służące do oceny postępów jednostki 

w realizacji przejętych celów.
Cele zarządzania i strategie wynikają z ogólnego założenia, że system rachunkowości 

powinien wspierać formułowanie i wdrażanie strategii (por. Anthony, Govindarajan, 2007, 
s. 7). Osiągnięcie wskazanych celów i strategii wymaga odpowiednio zaprojektowanego 
systemu kontroli zarządczej, którego zadaniem jest wspieranie osiągania celów, to jest 
zapewnienie odpowiedniej jakości produktów przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. 
Relacje między wynikami działalności oraz celami i strategiami odnoszą się do okreso-
wego porównywania określonych standardów, planów z wynikami, co w połączeniami 
z miernikami i wskaźnikami finansowymi i niefinansowymi wyzwala ewentualne działania 
naprawcze zapewniające efektywne wykorzystanie zasobów oraz pozwala na obserwowanie 
postępów jednostki gospodarczej w realizowaniu przyjętych celów.

4. Ocena sprawozdań z działalności emitentów wchodzących w skład WIG20 
w zakresie charakteru działalności

Próba objęta badaniem dotyczyła 14 emitentów wchodzących w skład indeksu WIG20, po 
wyłączeniu banków i ubezpieczycieli (por. Kang, Gray, 2014, s. 4). Grupy kapitałowe, których 
sprawozdania z działalności za 2014 rok podlegały badaniu, przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Wybrane grupy kapitałowe, których sprawozdania z działalności podlegały badaniu

Nazwa grupy kapitałowej Branża

1 2

Asseco Poland Informatyka

CCC Handel detaliczny

Cyfrowy Polsat Media

Enea Energetyka
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1 2

Energa Energetyka

Eurocash Handel detaliczny

KGHM Polska Miedź Surowce

LPP Handel detaliczny

Orange Polska Telekomunikacja

PKN Orlen Paliwa

PGE Polska Grupa Energetyczna Energetyka

Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo

Paliwa

Synthos Chemia

Tauron Polska Energia Energetyka

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.money.pl.

Wymienione grupy kapitałowe nie sporządziły sprawozdania z działalności zgodnie ze 
stanowiskiem IASB z 2010 roku dotyczącym komentarza zarządu. W związku z tym w celu 
oceny jakości ujawnień informacji wchodzących w zakres charakteru działalności poddano 
badaniu całe sprawozdania z działalności. W trakcie badania zawartości sprawozdań 
z działalności każde wymienione w tabeli 1 ujawnienie szczegółowe dotyczące charakteru 
działalności było oceniane w skali od 0 do 1 (por. Ginesti i in., 2013, s. 313–314; Cole, 2012). 
W badaniu użyto indeks ujawnień w ujęciu procentowym. Indeks ujawnień dla każdej grupy 
kapitałowej został obliczony według następującego wzoru:

Indeks ujawnień = 

gdzie:
i – szczegółowe ujawnienie w sekcji charakteru działalności,
ui = 1, jeśli ui zostało ujawnione; 0,5, jeśli ui zostało ujawnione częściowo; 0, jeśli ui nie 
zostało ujawnione.

Z przeprowadzonych badań, w tym dokonanych obliczeń, wynika, że średni indeks 
ujawnień wyniósł 48%. Na rysunku 1 zaprezentowano indeks ujawnień z podziałem na 
badane grupy kapitałowe w ujęciu malejącym.
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Rysunek 1. Indeks ujawnień w zakresie charakteru działalności w podziale na poszczególne 
grupy kapitałowe
Źródło: opracowanie własne.

Z przedstawionego na rysunku 1 wykresu wynika, że indeks ujawnień w zakresie 
charakteru działalności w sprawozdaniach z działalności badanych grup kapitałowych był 
zróżnicowany. Mieścił się w przedziale 17–75%.

Na rysunku 2 zaprezentowano indeks ujawnień według poszczególnych ujawnień 
szczegółowych.

Rysunek 2. Indeks ujawnień w zakresie charakteru działalności według poszczególnych 
ujawnień szczegółowych
Źródło: opracowanie własne.
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Z przedstawionego na rysunku 2 wykresu wynika, że w komentarzu zarządu najczęściej 
były ujawniane informacje na temat głównych dóbr i usług (93%). Najrzadziej zaś – główne 
procesy biznesowe i metody dystrybucji (18%) oraz struktura jednostki i sposób kreowania 
wartości (29%). Na niskim indeksie w zakresie drugiego ujawnienia szczegółowego zaważył 
brak informacji na temat sposobu kreowania wartości, który w ostatecznej wersji stanowiska 
zastąpił model ekonomiczny, na co zwrócono uwagę w części drugiej artykułu.

Spośród 14 badanych grup kapitałowych 9 (64%) nie ujawniło w sprawozdaniu z dzia-
łalności informacji o modelu biznesu. Pozostałych 5 badanych grup (36%) wspomniało 
w sprawozdaniu z działalności za 2014 rok o modelu biznesu co najwyżej raz lub dwa razy. 
Uzyskane i zaprezentowane wyniki badań wskazują, że badane grupy kapitałowe wciąż 
nie są świadome znaczenia informacji o modelu biznesu (por. EFRAG, 2013). Co ciekawe, 
najczęściej o modelu biznesu wspomniała grupa kapitałowa, która charakteryzowała się 
indeksem ujawnień poniżej średniej.

Uwagi końcowe

Celem badań zaprezentowanych w artykule było przedstawienie roli komentarza zarządu, 
w zakresie sekcji dotyczącej charakteru działalności, w ujawnianiu modelu biznesu oraz 
wskazanie użyteczności informacji zawartych w komentarzu zarządu dla kontroli za-
rządczej. W tym celu przeanalizowano ujawnienia szczegółowe w komentarzu zarządu 
(część pierwsza) oraz wybrane definicje modelu biznesu (część druga) i kontroli zarządczej 
(część trzecia). Wykazano, że zakres ujawnień obejmuje zarówno architekturę jednostki 
gospodarczej w zakresie generowania wartości (szerokie rozumienie modelu biznesu), jak 
i wyjątkowość aspektów wewnętrznych (wąskie rozumienie modelu biznesu). Oznacza to 
powiązanie modelu biznesu i komentarza zarządu, w tym sekcji dotyczącej charakteru 
działalności. Potwierdza to również zawartość dokumentu dyskusyjnego z 2005 roku oraz 
projektu stanowiska z 2008 roku, które odnosiły się do modelu biznesu w sposób bardziej 
bezpośredni niż w ostatecznej wersji stanowiska IASB z 2010 roku. Zwrócono także uwagę 
na to, że ze względu na swój charakter komentarz zarządu powinien pełnić istotną rolę 
w realizacji kontroli zarządczej. W części czwartej przeprowadzono badanie sprawozdań 
z działalności 14 emitentów wchodzących w skład indeksu WIG20, po wyłączeniu banków 
i ubezpieczycieli. W toku badania, w świetle wyników potwierdzających użyteczność ujaw-
niania informacji o modelu biznesu, stwierdzono, że polskie grupy kapitałowe wciąż nie są 
świadome znaczenia informacji o modelu biznesu dla interesariuszy.
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ThE ROLE Of ThE MANAGEMENT COMMENTARY IN COMMUNICATING ThE BUSINESS 
MODEL AND ExERTING MANAGEMENT CONTROL

Abstract: Purpose – Presentation of the role of the management commentary in communicating the business 
model and the usefulness of the commentary in management control.
Design/methodology/approach – 1. Literature research on the relationship of the business model and manage-
ment control with the management commentary, with emphasis on the section of the commentary dealing with 
the nature of the business. 2. Qualitative content analysis of the management commentaries of issuers included 
in the WIG20 index in order to assess the quality of disclosures concerning the nature of their businesses.
Findings – 1. The business model results from detailed disclosures in the management commentary, which 
should play an important role in management control. 2. The studied capital groups are still not aware of the 
importance for stakeholders of information about the business model.
Originality/value – Indication of the importance from an accounting perspective of disclosing information about 
the business model – a relatively new issue in management – in the management commentary.

Keywords: management commentary, business model, nature of the business, management control
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Streszczenie: Cel – Celem artykułu było wypełnienie luki zestawu mierników zawartych w budżecie zadanio-
wym o mierniki celów finansowych oraz przedstawienie walorów wskaźników1 finansowych opracowanych 
i publikowanych przez Ministerstwo Finansów, które w istotny sposób wspierałyby obecnie kontrolę zarządczą 
w realizacji jej funkcji.
Metodologia badania – Krytyczna analiza literatury, analiza treści sprawozdań z wykonania budżetu Miasta 
Szczecina i Miasta Bydgoszcz, metody analizy finansowej.
Wynik – Potwierdzenie potrzeby i wykazanie dużej wartości poznawczej i przydatności praktycznej mierników 
oceny sytuacji finansowej JST opracowanych przez Ministerstwo Finansów w poprawie efektywności gospo-
darki finansowej.
Oryginalność/wartość – Propozycja uzupełnienia zestawu mierników proponowanych w budżecie zadaniowym 
o wskaźniki finansowe, to jest wskaźniki budżetowe, na jednego mieszkańca oraz zobowiązań według tytułów 
dłużnych.

Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, pomiar dokonań, mierniki finansowe, efektywność

Wprowadzenie

Model Nowego Zarządzania Publicznego ukierunkowany jest na zwiększenie efektywności 
administracji publicznej. Cechuje go między innymi wprowadzenie profesjonalnego (me-
nedżerskiego) zarządzania wykorzystującego wiedzę i umiejętności wysoko wykwalifiko-
wanych menedżerów, jasno określone standardy i mierniki działalności, większy nacisk na 
kontrolę wyników działalności, dyscyplinę i oszczędność wykorzystania zasobów (Hood, 
1991, s. 4–5; Zalewski, 2007, s. 27). Dodatkowo podkreślane jest korzystanie z rozwiązań 
benchmarkingowych (możliwość dokonywania porównań na próbie sprawdzonych, dobrych 
rozwiązań) (Krynicka, 2006, s. 198).

Wyrazem wdrożenia idei Nowego Zarządzania Publicznego do sektora publicznego 
w Polsce jest między innymi wprowadzenie kontroli zarządczej. Zgodnie z art. 68 ustawy 
o finansach publicznych „kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych 

* prof. dr hab. Wanda Skoczylas, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych Zarządzania, Instytut 
Rachunkowości, e-mail: krach@wneiz.pl.

1 W artykule pojęcia miernik i wskaźnik będą stosowane zamiennie.
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stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy” (Ustawa, 2016). Jej celem „jest za-
pewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami 
wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania; 3) wiarygodności sprawozdań; 
4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;  
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem” (Ustawa, 
2016, art. 68 pkt 2).

Kontrola zarządcza wspomaga strategiczne ukierunkowanie jednostki samorządu 
terytorialnego (JST) przez wyznaczenie jej celów i zadań oraz monitorowanie ich realiza-
cji. Standardy kontroli zarządczej zawierają wskazówki odnośnie do wyznaczania celów 
i sposobów pomiaru na potrzeby budżetowania zadaniowego. W części B tych standardów 
w pierwszej kolejności wskazano na potrzebę jasnego sformułowania misji jako podstawy 
późniejszej hierarchizacji celów i zadań. Następnie zaś odniesiono się do jasnego ustalania 
celów i zadań w co najmniej rocznej perspektywie, ich monitorowania za pomocą wyznaczo-
nych mierników przy przyjęciu za podstawę takich kryteriów, jak skuteczność, efektywność 
i oszczędność, oraz przypisania odpowiedzialności za ich realizacje konkretnym osobom 
(Standardy…, 2009, poz. 84). Brak jest natomiast procedur ustalania systemu celów oraz 
systemu monitorowania ich realizacji. Odwołanie się do strategicznej karty wyników opra-
cowanej przez R.S. Kaplana i D.P. Nortona (2001a) może być niewystarczające, chociaż 
w literaturze prezentuje się przykłady adaptacji jej założeń do potrzeb zarządzania na 
przykład miastem Charlotte.

Celem artykułu było wypełnienie luki zestawu mierników zawartych w budżecie 
zadaniowym o mierniki celów finansowych oraz przedstawienie walorów wskaźników 
finansowych opracowanych i publikowanych przez Ministerstwo Finansów, które w istotny 
sposób wspierają obecnie kontrolę zarządczą w realizacji jej funkcji.

Przy opracowaniu artykułu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, analizy 
treści sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Szczecina i Miasta Bydgoszcz oraz metody 
analizy finansowej.

1. Mierniki w budżecie zadaniowym

Skuteczna kontrola zarządcza powiązana jest z budżetem zadaniowym. Samorządy na pod-
stawie obowiązujących przepisów nie są zobowiązane do planowania i sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym. Mimo tego wiele z ich opracowuje budżet zarówno 
w tradycyjnym układzie opartym na klasyfikacji budżetowej, jak i dodatkowo w układzie 
zadaniowym. Jednostki te wykorzystują przy tym metodologię układu zadaniowego budżetu 
państwa lub adaptują rozwiązania od innych jednostek posiadających w tym zakresie duże 
już doświadczenie.

Przeniesiona na potrzeby opracowania budżetu zadaniowego w JST metodyka obej-
mowałaby więc w pierwszej kolejności identyfikację poszczególnych elementów budżetu 
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zadaniowego, czyli funkcji wynikających ze stosownych ustaw ustrojowych i innych ustaw, 
zadań związanych z poszczególnymi funkcjami oraz ewentualnie podzadań. Określenie 
w dalszej kolejności odpowiedzialnych za realizację zadań i podzadań stanowi podstawę 
sformułowania celów budżetowych, mierników bazowych i docelowych stopnia ich realiza-
cji oraz zaplanowania środków dla ich realizacji.

Wyodrębnione sfer i zadań dwóch metropolii, a więc Szczecina i Bydgoszczy, w sprawo-
zdaniu z wykonania budżetu za roku 2015 zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

Funkcje wyodrębnione w budżecie zadaniowym Miasta Szczecina oraz Miasta Bydgoszczy 
w 2015 roku

Szczecin – sfery Bydgoszcz – funkcje

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście
2. Działalność promocyjna i współpraca 

międzynarodowa
3. Edukacja i nauka 
4. Finanse i różne rozliczenia
5. Gospodarka komunalna
6. Gospodarka mieszkaniowa
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
12. Transport i komunikacja
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi

1. Rozwój miasta
2. Organizacja i zarządzanie systemem edukacji
3. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
4. Administracja publiczna
5. Zapewnienie mobilności transportowej miasta
6. Polityka społeczna miasta
7. Kształtowanie kultury fizycznej, sportu 
oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji 
i wypoczynku
8. Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona 
dziedzictwa narodowego
9. Zarządzanie mieniem komunalnym
10. Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu 
ochrony środowiska
11. Zarządzanie finansami miasta

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy… (2015); 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin… (2015).

Jak wynika z zestawionych sfer i zadań, poszczególne JST formułują różną ich liczbę 
oraz różnie strukturalizują sfery czy funkcje. Niemniej jednak co do zakresu są one zbieżne 
z układem zadaniowego budżetu państwa. Dla każdego zadania w sprawozdaniu Miasta 
Szczecina ustalone zostały wskaźniki i przedstawiono ich wielkość planowaną i wykonaną. 
Natomiast w sprawozdaniu Miasta Bydgoszcz wskaźniki kwantyfikują zadania, podzadania 
i działania, z tym jednak, że prezentowane jest tylko ich wykonanie.

W tych JST, w których fakultatywnie sporządza się budżet zadaniowy, wypracowane 
zostały wskaźniki działalności, które są podstawą kontroli prawidłowości wykonania zadań 
lub podzadań.

System celów JST jest jednak szerszy i ma inną strukturę w porównaniu do jednostek 
sektora prywatnego (rys. 1). 



70 Wanda Skoczylas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1. Cele, wyniki i narzędzia działania jednostki samorządu terytorialnego 

Źródło: Berens, Mosiek, Röhring, Gerhardt (2004), s. 330. 
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Rysunek 1. Cele, wyniki i narzędzia działania jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: Berens, Mosiek, Röhring, Gerhardt (2004), s. 330.

Jak wynika z rysunku 1, w procesie ustalania celów uwzględnione zostały oczekiwania 
wszystkich intersariuszy. Instytucjonalne cele JST obejmują odpowiednio zhierarchizo-
wane cele społeczne, cele świadczeniobiorców, cele dotyczące świadczonych usług oraz 
cele kosztowe i cele finansowe. Oprócz stopnia realizacji celu (outcome) na końcu łańcucha 
procesu uwzględnia się oddziaływanie, wpływ świadczonych usług na realizację programów 
politycznych oraz zaufanie społeczności lokalnej.

W strukturze celów JST znalazły się cele finansowe. Podstawą kontroli wykonania 
budżetu JST jest zbiorcza informacja, której zakres ustawodawca określił następująco:

 – zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł,
 – zestawienie wydatków według działów,
 – zestawienie wydatków według ważniejszych rodzajów wydatków,
 – zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
 – omówienie wykonania budżetów JST,
 – kwotę nadwyżki albo deficytu JST (Ustawa, 2016, art. 182 pkt 5). 

Przedstawiony zakres informacji prezentuje więc szczegółowe kwoty planowane 
i wykonane. Ich opracowanie obejmuje jedynie ocenę stopnia wykonania planu, dynamiki 
z dwóch lat oraz czasami ocenę struktury. Z dwóch metropolii tylko w Mieście Szczecinie 
opracowano i prezentuje się wskaźniki zadłużenia (tab. 2).
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Tabela 2 

Wskaźniki zadłużenia w sprawozdaniu z budżetu Miasta Szczecina

Wskaźnik Plan Wykonanie

Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia [%] 10,2 11,4

Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia [%] jako relacja obciążenia rocznego 
budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych  
oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów 
realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  
ustawy o finansach publicznych, do dochody budżetu miasta

4,6 2,1

Zadłużenie na 1 mieszkańca 2 673,1 2 641,9

Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca 234,2 111,5

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin… (2015).

Tymczasem Ministerstwo Finansów przygotowało i publikuje opracowanie pod tytułem 
Wskaźniki do oceny finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Do dziś opracowa-
no i opublikowano trzy opracowania, a więc za lata 2009–2011, 2011–2013 i 2012–2014. 
Wskaźniki są prostym i wygodnym sposobem uogólniania dużej liczby informacji. Z tego 
też powodu są chętnie stosowane, a ujednolicona ich postać pozwala dokonywać szerszych 
ocen przez wprowadzenie porównań w przestrzeni.

2. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej JST proponowane przez 
Ministerstwo finansów

Opracowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki ujęte są w trzech grupach jako:
 – wskaźniki budżetowe,
 – wskaźniki na mieszkańca,
 – wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych (Wskaźniki…, 2015).

Podstawą obliczenia tych wskaźników są dane pochodzące ze sprawozdań z wykonania 
budżetów JST (Rozporządzenie, 2014; Rozporządzenie, 2010), czyli:

a) Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
b) Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
c) Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
d) Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji 

i poręczeń.
Definicji wielkości obliczeniowych będących podstawą konstrukcji wskaźników dokona-

no na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych (Ustawa, 2009). Charakterystykę 
wskaźników oraz ich wartość poznawczą zaprezentowano w tabeli 3.



72 Wanda Skoczylas

Tabela 3

Wskaźniki oceny sytuacji finansowej JST

Nazwa Formuła Wartość poznawcza
1 2 3
Wskaźniki budżetowe
WB1 – Udział 
dochodów bieżących 
w dochodach 
ogółem:

dochody bieżące (dochody niebędące  
dochodami majątkowymi)

dochody ogółem

Odzwierciedla udział, a więc 
i znaczenie dochodów bieżących 
w dochodach ogółem.

WB2 – Udział 
dochodów własnych 
w dochodach ogółem

dochody własne
dochody ogółem

Określa udział i tym samym 
znaczenie dochodów własnych 
w dochodach ogółem.

WB3 – Udział 
nadwyżki 
operacyjnej 
w dochodach ogółem

nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość  
wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów 

bieżących i wydatków bieżących)
dochody ogółem

Odzwierciedla potencjalne 
zdolności i możliwości JST 
do spłaty zobowiązań oraz 
do finansowania wydatków 
o charakterze inwestycyjnym. 
Określa stopień, w jakim 
jednostka mogłaby zaciągnąć 
nowe zobowiązania, w stosunku 
do osiąganych dochodów. 
Im wyższa jest wartość tego 
wskaźnika, tym większe są 
możliwości inwestycyjne lub 
większa możliwość zwiększenia 
wydatków bieżących.

WB4 – Udział 
wydatków 
majątkowych 
w wydatkach ogółem

wydatki majątkowe
wydatki ogółem

Jako typowy wskaźnik struktury 
odzwierciedla udział wydatków 
majątkowych w wydatkach 
ogółem, a więc też rozwój 
jednostki.

WB5 – Obciążenie 
wydatków bieżących 
wydatkami na 
wynagrodzenia 
i pochodne od 
wynagrodzeń

wydatki na wynagrodzenia  
i pochodne od wynagrodzeń

wydatki bieżące (wydatki niebędące  
wydatkami majątkowymi)

Odzwierciedla stopień 
obciążenia wydatków bieżących 
wydatkami związanymi 
z zatrudnieniem.

WB6 – Udział 
nadwyżki 
operacyjnej 
i dochodów ze 
sprzedaży majątku 
w dochodach ogółem

nadwyżka operacyjna + dochody  
ze sprzedaży majątku

dochody ogółem

Wskazuje udział nadwyżki 
operacyjnej powiększonej 
o dochody ze sprzedaży majątku 
w dochodach ogółem. Jest to 
wskaźnik o zbliżonym polu 
recepcji do wskaźnika WB3, 
z tym że dodatkowo uwzględnia 
dochody ze sprzedaży majątku 
jako potencjalne źródło 
finansowania.
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1 2 3
WB7 – Wskaźnik 
samofinansowania

nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe
wydatki majątkowe

Odzwierciedla stopień 
sfinansowania inwestycji 
środkami własnymi jednostki.

Wskaźniki na mieszkańca
WL1 – Transfery 
bieżące na 
mieszkańca

transfery bieżące (subwencja ogólna  
i dotacje bieżące)

liczba mieszkańców jednostki  
samorządu terytorialnego

Odzwierciedla przeciętną 
przekazaną kwotę z budżetu na 
jednego mieszkańca jednostki.

WL2 – Nadwyżka 
operacyjna na 
mieszkańca

nadwyżka operacyjna
liczba mieszkańców jednostki  

samorządu terytorialnego

Odzwierciedla przeciętną kwotę 
nadwyżki dochodów bieżących 
nad wydatkami bieżącymi na 
jednego mieszkańca jednostki. 
Pożądana maksymalizacja 
wskaźnika.

WL3 – 
Zobowiązania 
ogółem na 
mieszkańca

zobowiązania według tytułów dłużnych
liczba mieszkańców  

jednostki samorządu terytorialnego

Wskazuje na poziom zadłużenia 
na jednego mieszkańca 
jednostki.

Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych
WZ1 – Udział 
zobowiązań ogółem 
w dochodach ogółem

zobowiązania według tytułów dłużnych
liczba mieszkańców jednostki samorządu 

terytorialnego

Odzwierciedla relację 
zobowiązań do dochodów 
ogółem.

WZ3 – Obciążenie 
dochodów ogółem 
obsługą zadłużenia

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek + 
spłata rat kapitałowych  

od zaciągniętych kredytów i pożyczek
dochody ogółem

Odzwierciedla obciążenie 
dochodów własnych obsługą 
zadłużenia. Im większa jest 
wartość tej relacji, tym większe 
jest ryzyko wystąpienia 
niewypłacalności JST.

WZ5 – Obciążenie 
dochodów własnych 
obsługą zadłużenia

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek  
+ spłata rat kapitałowych  

od zaciągniętych kredytów i pożyczek
dochody własne

Odzwierciedla obciążenie 
dochodów własnych obsługą 
zadłużenia. Im większe 
wartości przyjmuje, tym 
większe jest ryzyko wystąpienia 
niewypłacalności jednostki.

WZ7 – Udział 
zobowiązań 
wymagalnych 
w zobowiązaniach 
ogółem

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek  
+ spłata rat kapitałowych od zaciągniętych 

kredytów i pożyczek
dochody własne

Wysoki udział zobowiązań 
wymagalnych, a więc tych, 
których termin zapłaty minął, 
świadczy o problemach 
z płynnością finansową 
jednostki.

Źródło: Wskaźniki… (2015), s. 6–9.

Przedstawione wskaźniki ustala się oddzielnie dla: gmin miejskich, gmin wiejskich, 
gmin miejsko-wiejskich, powiatów, miast na prawach powiatu (z wyłączeniem metropolii), 
metropolii (12 miast na prawach powiatu), województw. Oprócz uzyskanych wartości dla 
poszczególnych JST prezentowane są wartości średnie, mediana, wartości maksymalne 
i minimalne za trzy kolejne lata. 
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Wskaźniki stanowiące podstawę porównawczej ocena sytuacji finansowej Miasta 
Szczecina w roku 2015 zawarto w tabeli 4.

Tabela 4

Wskaźniki oceny sytuacji finansowej Miasta Szczecina za rok 2014

Nazwa
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Wskaźniki budżetowe [%]

WB1– Udział dochodów bieżących 
w dochodach ogółem

95,1 92,0 87,2 89,3 95,1 73,5

WB2 – Udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem

65,4 63,7 64,7 65,3 74,8 50,2

WB3 – Udział nadwyżki operacyjnej 
w dochodach ogółem

7,1 12,1 8,1 7,9 12,5 3,6

WB4 – Udział wydatków majątkowych 
w wydatkach ogółem

15,0 22,1 22,6 21,1 32,4 11,8

WB5 – Obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

41,1 41,4 40,6 40,0 50,6 31,0

WB6 – Udział nadwyżki operacyjnej 
i dochodów ze sprzedaży majątku 
w dochodach ogółem

9,9 13,6 12,4 11,5 23,1 6,0

WB7 – Wskaźnik samofinansowania 77,6 88,6 98,3 83,1 183,0 56,7

Wskaźniki na 1 mieszkańca

WL1 – Transfery bieżące na mieszkańca 1453,23 1388,23 1458,5 1407,2 1878,5 1147,0

WL2 – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 304,80 556,97 442,2 430,1 742,7 195,3

WL3 – Zobowiązania ogółem na mieszkańca 3014,30 2270,70 2924,2 2946,4 3765,4 2233,8

Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych [%]

WZ1 – Udział zobowiązań ogółem 
w dochodach ogółem

70,6 49,4 54,6 52,3 78,3 39,2

WZ3 – Obciążenie dochodów ogółem obsługą 
zadłużeni

4,7 2,4 6,2 6,7 9,6 1,8

WZ5 – Obciążenie dochodów własnych 
obsługą zadłużenia

7,2 3,7 9,7 10,4 14,3 2,8

WZ7 – Udział zobowiązań wymagalnych 
w zobowiązaniach ogółem

0,0 0,0 0,0 0,2

Źródło: opracowanie własne.
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Jak wynika z danych tabeli 4, w Mieście Szczecinie w roku 2014 mniejszy jest udział 
w dochodach ogółem dochodów bieżących i dochodów własnych, niż ma to miejsce w przy-
padku Bydgoszczy oraz przeciętnie w metropoliach, ale tylko w odniesieniu do dochodów 
własnych. Przy czym udział dochodów bieżących w dochodach ogółem Miasta Bydgoszczy 
stanowi maksimum.

Inny obraz sytuacji finansowej Miasta Szczecina ukazuje się, gdy za podstawę przyjmie 
się wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem. Miasto Szczecin należy 
do absolutnych liderów, ograniczając istotnie w porównaniu do innych metropolii wydatki 
bieżące. Po uwzględnieniu obok nadwyżki operacyjnej dochodów ze sprzedaży majątku 
sytuacja Miasta Szczecina jest również lepsza niż Miasta Bydgoszczy i przeciętna w me-
tropoliach. Są jednak metropolie, które osiągając wysokie dochody ze sprzedaży majątku, 
istotnie podwyższają wartość wskaźnika WB6.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem można zilustrować graficznie, poka-
zując dynamikę zmian zachodzących w latach 2012–2014 (rys. 2)

Rysunek 2. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2012–2014
Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z rysunku 2, udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem systema-
tycznie rośnie. Przy czym w roku 2013 istotnie zmniejszyło się zróżnicowanie metropolii. 
Wzrosła wartość minimalna i obniżyła się wartość maksymalna. Systematycznie i dyna-
micznie rośnie on w Mieście Szczecinie, dążąc do wielkości maksymalnej.

Poziom samofinansowania w metropoliach jest zróżnicowany. Miasto Szczecin plasuje 
się w tym zakresie na poziomie średnim, podobnie jak ma to miejsce w zakresie aktywności 
w sferze inwestycyjnej. 
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Miasto Szczecin można też uznać za atrakcyjną JST. Przy niższych transferach bieżących 
na 1 mieszkańca osiąga ono wysoki poziom nadwyżki operacyjnej przy niższej wielkości 
zadłużenia na 1 mieszkańca, ale też w dochodach ogółem, i mniejszych ciężarów wynika-
jących z jego obsługi w porównaniu do przyjętych benchmarków.

Uwagi końcowe

W stosunku do szczegółowej prezentacji wpływów, wydatków, przychodów, kosztów, nad-
wyżki czy deficytu w sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiony zestaw wskaźni-
ków, stanowiąc pewną syntezę wyników, tworzy lepszą podstawę uogólnionej oceny sytuacji 
finansowej JST. Ocena ta może być następnie pogłębiona o dane szczegółowe. Walorem 
prezentowanych wskaźników jest też możliwość oceny efektywności gospodarki finanso-
wej JST. Podstawą oceny są benchmarki, a więc wielkości wskaźników osiągnięte przez 
porównywalne JST lub też wielkości średnie oraz skrajne (maksimum, minimum). Ustalone 
odchylenia są źródłem refleksji i podstawą dalszych badań nad kierunkami poprawy kon-
kurencyjności JST. Tego nie dają porównania wewnętrzne, izolowane – realizowane jako 
porównania z planem lub porównania w czasie – określone jako porównania samego siebie 
z samym sobą. Porównania wykonania z wielkościami skorygowanymi ujętymi w uchwalo-
nym budżecie są podstawą legalności. Natomiast porównania w czasie (obejmujące zawsze 
trzy kolejne lata, a nie dwa, jak ma to często miejsce w sprawozdaniach z realizacji budżetu) 
są podstawą identyfikacji tendencji zmian badanych wskaźników. Nic natomiast nie można 
powiedzieć, czy wynik ten jest lepszy, czy gorszy od możliwego do osiągnięcia w tych 
warunkach. Z tego też powodu ten kierunek porównań jest określany jako porównania 
mniejszego zła z większym złem.

Przedstawiony zestaw wskaźników finansowych istotnie dopełnia zestaw wskaźników 
zawartych w budżecie zadaniowym. Zestaw ten ma wyraźnie określoną konstrukcję i ogól-
nodostępne, publikowane przez wszystkie JST źródła danych konieczne do ich obliczenia. 
Publikacja Ministerstwa Finansów ma charakter cykliczny. Przy tak jasno przedstawionych 
zasadach metodycznych ich obliczania nie ma przeszkód, by były one liczone samodzielnie 
przez poszczególne JST na potrzeb oceny wewnętrznej.

Obecna konstrukcja systemu pomiaru i kontroli wyników JST wymaga jednak dalszych 
prac. Budżet zadaniowy opracowywany jest obecnie oddolnie. Należy w przyszłości przy 
jego konstrukcji przyjąć metodę odgórną. Cele i zadania powinny wynikać z misji. Pomiędzy 
nimi powinny być wyraźnie określone zależności przyczynowo-skutkowe. Należy również 
ograniczyć ich liczbę do około 20. Mogą być one następnie kaskadowane na poszczególne 
sfery działalności. Opisany wskaźnikami tak sformułowany system celów będzie wówczas 
dobrą podstawą kontroli zarządczej w JST (Skoczylas, 2011, s. 235–246).
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Streszczenie: Cel – Badanie treści oświadczeń kierowników wybranych jednostek sektora finansów publicznych 
w aspekcie ich jakości i przydatności decyzyjnej. Badaniu poddane zostały wskazane przez regulacje prawne 
elementy tych oświadczeń i ich realizacja w praktyce raportowania przez SPZOZ.
Metodologia badania – Wykorzystano metodę metaanalizy literatury przedmiotu i przyjętych standardów kon-
troli zarządczej oraz metodę analizy, dedukcji i syntezy zbiorów informacji prezentowanych w oświadczeniach 
o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników wybranych SPZOZ.
Wynik – W opracowaniu pokazano, że oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych peł-
nią głównie funkcję sprawozdawczą. Zaobserwowano ponadto duże zróżnicowanie metodyki prezentowanych 
w oświadczeniach informacji.
Oryginalność/wartość – Treści przedstawione w artykule stanowią wyniki oryginalnych prac badawczych do-
tyczących oceny zawartości oświadczeń kierowników podmiotów leczniczych o stanie kontroli zarządczej.

Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej

Wprowadzenie 

Głównym celem kontroli zarządczej jest zapewnianie realizacji celów i zadań jednostek 
sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i termi-
nowy. Kontrola zarządcza jest realizowana w sposób ciągły w określonej formule, której 
konstrukcja jest dość ogólnie wyznaczona przez obowiązujące standardy kontroli zarządczej. 
W gestii każdej jednostki pozostaje szczegółowe ukonstytuowanie tego systemu w sposób 
odpowiadający jej wewnętrznej strukturze, potrzebom i celom, przedmiotowi prowadzonej 
działalności (gospodarczej i statutowej) oraz innym wewnętrznym i zewnętrznym atrybutom.

Jak każdy system, tak i kontrola zarządcza składa się z określonych elementów, charak-
teryzuje się obszarami wejścia, przetwarzania procesów i wyjścia. Wiąże się również z pro-
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cesami prezentacji i wizualizacji zrealizowanych efektów, które pozwalają na potwierdzenie 
lub zaprzeczenie osiągnięcia jej celów, wraz ze wskazaniem przyczyn, skutków i innych 
istotnych informacji. Potwierdzanie i kontrola realizacji poszczególnych elementów kontroli 
zarządczej dokonuje się w różny sposób, w tym głównie w procesach: monitoringu realizacji 
celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej czy też wypełniania oświadczeń kierowników 
o jej stanie. Jednocześnie, co charakterystyczne dla ciągłych w czasie i rozwojowych syste-
mów, te efekty procesów wyjścia stanowią podstawę do dalszego jej rozwoju.

Celem prezentowanego artykułu jest szczegółowe zbadanie zawartości oświadczeń 
kierowników wybranych jednostek sektora finansów publicznych w aspekcie ich jakości 
i przydatności decyzyjnej. Badaniu zostały poddane wskazane przez regulacje prawne 
elementy tych oświadczeń i ich realizacja w praktyce raportowania przez samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ).

Do osiągnięcia celu artykułu posłużono się następującymi metodami badawczymi: 
metaanalizą literatury przedmiotu i przyjętych standardów kontroli zarządczej oraz metodą 
analizy, dedukcji i syntezy zbiorów informacji prezentowanych w oświadczeniach o stanie 
kontroli zarządczej składanych przez kierowników wybranych SPZOZ. Do grupy badawczej 
włączono losowo wybrane szpitale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, szpitale kliniczne 
oraz szpitale wojewódzkie, jeżeli było możliwe dotarcie do źródłowego materiału badaw-
czego zamieszczonego na stronach internetowych szpitali lub w BIP.

1. Kontrola zarządcza w SPZOZ

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej stanowią szczególną grupę jednostek 
sektora finansów publicznych (Ustawa, 2009, art. 9). Od przeważającej części jednostek 
zaliczanych do tej grupy odróżnia je samodzielność prowadzonej gospodarki finansowej. 
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej jednostki te pokrywają z posiadanych środków 
i uzyskanych przychodów koszty prowadzonej działalności oraz regulują zobowiązania, ale 
również samodzielnie decydują o podziale zysku i we własnym zakresie pokrywają straty 
z prowadzonej działalności. Podmioty te samodzielnie i relatywnie swobodnie gospodarują 
posiadanymi zasobami, choć częściowo pod nadzorem organu założycielskiego (Ustawa, 
2011, art. 51–59). Jako jednostki należące do sektora publicznego są jednak w niektórych 
zakresach szczególnie uprzywilejowane co do możliwości korzystania z określonych 
środków publicznych. Dotyczy to między innymi uzyskiwania dodatkowych środków 
na pokrycie ujemnego wyniku finansowego czy też uczestnictwa w niektórych dotacjach 
budżetowych i innych formach wsparcia ze strony organu założycielskiego. Zarządzanie 
publiczną sferą ochrony zdrowia, w ramach której obok płatnika za świadczenia zdrowotne 
dominującą pozycję zajmują szpitale publiczne funkcjonujące głównie w formie SPZOZ, co 
jest szczególnie ważne dla efektywności całego systemu ochrony zdrowia. Jak podkreśla 
R. Holly (2009, s. 38), sprawność funkcjonowania publicznych podmiotów leczniczych 
przesądza o sprawności całego systemu ochrony zdrowia.
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Podobnie jak w innych jednostkach sektora finansów publicznych, wdrożenie do tych 
podmiotów kontroli zarządczej miało za zadanie „urynkowienie”, „skomercjalizowanie” 
systemów zarządzania w sferze publicznej na wzór rozwiązań stosowanych w sektorze 
prywatnym. Jednocześnie z uwzględnieniem, że nadal są to jednostki publiczne realizujące 
w większości przypadków określone cele publiczne, niekoniecznie nakierowane na mak-
symalizację zysku. Znalazło to wyraz jako część reformy systemu publicznego pod nazwą 
„New Public Management”.

Kontrola zarządcza nie powinna oznaczać rewolucji. Ma ona ma celu „uporządkowanie” 
już funkcjonujących modeli czy elementów systemów zarządzania w jednostkach publicz-
nych. Czasami powinna wprowadzać nowe rozwiązania, co w przypadku ochrony zdrowia 
(ale również i wielu innych branż) dotyczyło na przykład zarządzania ryzykiem. Nie jest 
to jednak w pełni wyłącznie kontrola wewnętrzna. Jest to widoczne w różnych praktykach 
nadzoru nad podległymi jednostkami przez organy wyższego szczebla, co w przypadku pub-
licznych podmiotów leczniczych dotyczy instytucji organu tworzącego. Organ ten może nie 
tylko wytyczać główne cele jednostki, ale także wykorzystywać ten system jako narzędzie 
oceny pracy podległego kierownika jednostki i w efekcie zarządzania kierunkami rozwoju 
podległych jednostek. W takim kontekście system ten pełni nie tylko funkcje: informacyjną, 
sprawozdawczą i kontrolną, ale również motywacyjną.

Wśród determinant konstrukcji kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych, obok 
regulacji prawnych, jako podstawowe można wskazać następujące czynniki (Szewieczek, 
2015, s. 141–150):

 – wymogi organu nadzorczego,
 – organizację struktur zarządzania w podmiocie leczniczym,
 – zaangażowanie i wiedzę kadry zarządzającej najwyższego szczebla,
 – rozmiar prowadzonej działalności,
 – zasoby finansowe,
 – zasoby kadrowe, w tym wykształcenie i doświadczenie pracowników.

Jednym z dwóch wyraźnie wydzielonych podsystemów kontroli zarządczej jest obszar 
monitoringu realizacji celów i zadań. Ten element obejmuje nie tylko bieżącą obserwację, ale 
i ocenę skuteczności realizowanych działań. Ocena ta znajduje odzwierciedlenie w postaci 
samooceny stanu kontroli zarządczej, efektów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych czy 
audytu wewnętrznego (Kiziukiewicz, 2013, s. 14–15), ale też oświadczenia o stanie kontroli 
zarządczej składanego przez kierownika jednostki. Dodać jednak należy, że ten ostatni 
dokument, stanowiący swoiste potwierdzenie oceny działalności, jest zarazem częściowo 
oparty na pozostałych wymienionych postaciach oceny, będąc w konsekwencji ostatnim 
elementem procesu kontroli zarządczej. Osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjo-
nowania kontroli zarządczej w jednostce jest kierownik jednostki (dyrektor SPZOZ), który 
w tym oświadczeniu udowadnia prowadzone w tym zakresie starania (Adamek-Hyska, 2015, 
s. 91–101).



82 Aleksandra Szewieczek, Katarzyna Tkocz-Wolny

2. Przydatność decyzyjna oświadczeń kierowników SPZOZ  
o stanie kontroli zarządczej

Pod koniec 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru 
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Rozporządzenie, 2010), które nałożyło na 
kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązek składania oświadczenia 
o stanie kontroli zarządczej. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie upoważnienia 
zawartego w ustawie o finansach publicznych (Ustawa, 2009, art. 70 ust. 6). Kierownik 
jednostki sektora finansów publicznych został zobligowany do corocznego sporządzania 
i składania za rok poprzedni oświadczenia do 30 kwietnia następnego roku. Oznacza to, 
że termin sporządzenia pierwszego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 
przypadał na koniec kwietnia 2011 roku.

Istotą funkcjonowania instytucji oświadczenia o stanie kontroli zarządczej jest nie tylko 
jego sporządzenie, ale przede wszystkim systematyczna ocena stanu kontroli zarządczej oraz 
stałe jej usprawnianie. Dokument ten ma za zadanie zachęcić kierowników jednostek sektora 
finansów publicznych do zainicjowania procesu regularnej oceny stanu kontroli zarządczej 
i prowadzenia jej w sformalizowany sposób.

Treść oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki zależy od jego 
oceny, rekomendacji audytu wewnętrznego oraz dostępnych informacji, a w szczególności od:

a) monitoringu realizacji celów i zadań;
b) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
c) procesu zarządzania ryzykiem;
d) audytu wewnętrznego;
e) kontroli wewnętrznych;
f) kontroli zewnętrznych;
g) innych źródeł informacji (Kotarski, 2015, s. 204).
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej składa się z trzech działów podzielonych na 

kilka części. W oświadczeniu kierownik jednostki odnosi się do kontroli zarządczej jako do 
systemu obejmującego następujące elementy:

 – zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 – skuteczność i efektywność działania,
 – wiarygodność sprawozdań,
 – ochrona zasobów,
 – przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
 – efektywność i skuteczność przepływu informacji,
 – zarządzanie ryzykiem.

W przypadku, gdy kontrola zarządcza w niewystarczającym stopniu zapewniła łączenie 
wszystkich jej elementów, kierownik jednostki w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej 
przedstawia dodatkowo zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz 
działania, które zostaną podjęte w celu poprawy jej funkcjonowania (Kotarski, 2014, s. 84).
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Ujęcie w oświadczeniu zastrzeżeń oraz propozycji działań poprawiających kontrolę za-
rządczą w przypadku ujawnienia nieprawidłowości nie zawsze jest dowodem na niewłaściwą 
pracę kierownika jednostki i powodem karania jednostki, ale wyrazem jego odpowiedzial-
nego i rzetelnego podejścia do zarządzania (Monitorowanie i ocena…, 2012, s. 16).

Ze względu na swój charakter oświadczenie o stanie kontroli zarządczej pełni istotną rolę 
w kontroli zarządczej. Jest ono swoistym zamknięciem rocznego okresu jej funkcjonowania 
i stanowi jednocześnie pewien „bilans otwarcia” dla przyszłych działań. Wątpliwości nie 
budzi fakt, że każda jednostka wymaga stosowania kontroli zarządczej lub podobnego 
narzędzia zarządzania. Efektywność oznacza zapewnienie takich działań, aby cele i zadania 
jednostki były realizowane przy najlepszej możliwej relacji pomiędzy ponoszonymi nakłada-
mi i osiąganymi efektami. Niewątpliwie oświadczenie jest przydatnym elementem procesu 
kontroli zarządczej. Ważne jednak jest, aby nie było ono sporządzane dla samego obowiązku 
składania. Oświadczenie ma służyć jednostce. Jest dokumentem, który potwierdza ocenę 
działalności jednostki i informuje o stanie kontroli zarządczej w jednostce. Pozwala na 
sprawdzenie, jakie działania zaradcze zaplanowano w jednostce do zrealizowania w kolej-
nym roku, tym samym pozwala sprawdzić, czy osiągnięto założenia przyjęte w poprzednim 
roku. Oświadczenie to stanowi również weryfikację stopnia realizacji przyjętych założeń, 
a w efekcie narzędzie oceny kadry zarządzającej. Powinno zatem być traktowane nie tylko 
jako dokument sprawozdawczy, ale głównie jako synteza dotychczasowych działań z ujaw-
nieniem obszarów wymagających poprawy i przyjętych w tym zakresie planowanych działań 
zaradczych, a następnie w kolejnym roku dalszym ich rozliczeniem.

3. Ocena oświadczeń kierowników wybranych SPZOZ

Przedmiotem prac badawczych były oświadczenia składane przez kierowników wybranych 
SPZOZ (szpitali; głównie za lata 2013 i 2014), dostępne w formie powszechnej na stronach 
internetowych. Autorki, poszukując materiału badawczego, stwierdziły znaczną jego frag-
mentaryzację. Występuje zróżnicowana forma prezentacji tych oświadczeń, w tym tylko 
w niektórych przypadkach bezpośrednio na stronach internetowych szpitali, na przykład 
w zakładkach „Kontrola zarządcza”. Część oświadczeń można było ujawnić dzięki odpo-
wiednio sformułowanemu pytaniu w wyszukiwarce internetowej. Część została umieszczona 
na stronach szpitali dopiero po interwencji telefonicznej. Do wybranych jednostek zostały 
wysłane wnioski pisemne z prośbą o udostępnienie informacji publicznych niewykazanych 
w BIP szpitali w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Ustawa, 
2001), rozpatrywane w terminie 14 dni w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadkach, kiedy w badanym szpitalu nie zostały znalezione oświadczenia za dwa 
kolejne wskazane lata, wykorzystano oświadczenia za ostatnie lata najbliższe badanemu 
okresowi. Ze względu na ograniczony dostęp do materiału badawczego, mając na uwadze 
odpowiednie grupowanie podmiotów, do badania włączono 10 losowo wybranych szpitali 
MSW, 5 losowo wybranych szpitali klinicznych oraz 5 losowo wybranych szpitali wojewódz-
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kich. Mając na uwadze grupę badawczą, należy stwierdzić, że wyniki badań nie mogą zostać 
w pełni uznane za reprezentatywne, lecz jednocześnie dotyczą raczej dużych jednostek, 
a zatem posiadających odpowiednio rozbudowane struktury wewnętrzne, co pozwala na 
wyciągnięcie wniosków.

Syntetyczne dane i komentarze badawcze zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1 

Analiza i ocena oświadczeń o stanie kontroli zarządczej (KZ) wybranych SPZOZ

Rok 2013 2014

1 2 3

SPZOZ MSW Jelenia Góra

1 Ograniczony stopień Ograniczony stopień

2 A, C, D, E, F (audyt w celu ISO 9001:2008) A, B, C, D, E, F (audyt w celu ISO 9001:2008)

3
4

Wskazane zastrzeżenia nie stanowią 
bezpośrednio przyczyn ograniczonego 
funkcjonowania KZ.
Plany zaradcze wskazują działania 
zmierzające do osiągnięcia celów.

Jak w roku poprzednim, częściowo uzupełnione 
o wskazanie przyczyny ograniczonego 
funkcjonowania KZ.
Plany zaradcze jak w roku poprzednim częściowo 
uzupełnione o właściwe działania w kierunku 
poprawy KZ.

SPZoZ MSW olsztyn

1 Wystarczający stopień Ograniczony stopień

2 A, B, C, D, E, F, G (Certyfikat 
Akredytacyjny, Certyfikaty Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, System 
przeciwdziałania korupcji, badanie 
satysfakcji pacjentów i pracowników; 
ocena przełożonego; informacje o realizacji 
celów; sprawozdanie z wykonania planu 
działalności; sprawozdanie koordynatora KZ 
z obserwacji kart monitoringu)

Jak poprzednio plus realizacja planu finansowego.

3
4

Brak Dotyczące poszczególnych, wybranych obszarów 
i standardów KZ. Prawidłowo dobrane przyczyny.
Plany zaradcze odniesione do przeciwdziałania 
występowaniu zastrzeżeń.

SPZOZ MSW Głuchołazy

1 Ograniczony stopień Ograniczony stopień

2 A, B, C, E, F A, B, C, E, F

3
4

Dotyczące poszczególnych, wybranych 
obszarów i standardów kontroli zarządczej. 
Plany zaradcze dość ogólne, choć odniesione 
do przeciwdziałania występowaniu 
zastrzeżeń.

Częściowo prawidłowo określone, częściowo 
stanowiące przyczyny braku realizacji zadań.
Plany zaradcze dość ogólne, choć odniesione  
do przeciwdziałania występowaniu zastrzeżeń.
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1 2 3

SPZoZ MSW otwock

1 Wystarczający stopień – 2014 r. Ograniczony stopień – 2015 r.

2 A, B, C, D, E, F, G (realizacja planu 
finansowego, skargi i wnioski)

A, B, C, D, E, F

3
4

Brak Wskazane zastrzeżenia nie stanowią bezpośrednio 
przyczyn ograniczonego funkcjonowania KZ.

SPZOZ MSW Rzeszów

1 Wystarczający stopień Ograniczony stopień

2 A, B, C, E, F, G (sprawozdanie z realizacji 
planu działalności, analizy ekonomiczne)

Jak w roku poprzednim.

3
4

Brak Dotyczące poszczególnych, wybranych obszarów 
i standardów KZ. Prawidłowo dobrane przyczyny.
Plany zaradcze odniesione do przeciwdziałania 
występowaniu zastrzeżeń.

SPZOZ MSW Poznań

1 Ograniczony stopień Ograniczony stopień

2 A, B, C, D, E, F, G (ankiety samooceny KZ, 
formularze oceny i samooceny pracowników, 
odprawy i inne spotkania służbowe, opinie 
audytora wewnętrznego o stanie KZ, wyniki 
analizy ryzyka i in.)

Jak w roku poprzednim.

3
4

Dotyczące wybranych obszarów KZ. 
Prawidłowo dobrane przyczyny.
Plany zaradcze odniesione do 
przeciwdziałania występowaniu zastrzeżeń.

Niejasne, nieścisłe zastrzeżenia. Plany zaradcze 
adekwatne dla eliminacji zastrzeżeń.

SPZOZ MSW Kudowa-Zdrój, Sanatorium

1 Ograniczony stopień – 2011 r. Ograniczony stopień – 2013 r.

2 A, B, C, D, E, F, G (audyt wewnętrzny 
i zewnętrzny systemu zarządzania jakością 
ISO 9001:2009 oraz systemu bezpieczeństwa 
żywności HACCP)

A, C, E, F, G (audyt wewnętrzny i zewnętrzny) 

3
4

Dotyczące wybranych obszarów KZ. 
Plany zaradcze odniesione do 
przeciwdziałania występowaniu zastrzeżeń.

Jak poprzednio, lecz znacznie uogólnione, 
a w efekcie mało dokładne i mało celowe.

SPZOZ MSW Białystok

1 Ograniczony stopień Ograniczony stopień

2 A, B, C, D, E, F, G (narady pracownicze, 
w tym zespołu ds. KZ, wnioski komitetów 
tematycznych, system zarządzania jakością 
ISO)

Jak w poprzednim roku.

3
4

Dotyczące wybranych obszarów KZ, lecz 
nie w pełni potwierdzające przyczynę 
ograniczonego jej funkcjonowania.
Plany zaradcze odniesione do 
przeciwdziałania występowaniu zastrzeżeń.

Jak w poprzednim roku, częściowo uzupełnione, lecz 
dalej nieprecyzyjnie potwierdzające wpływ  
na ograniczoność funkcjonowania KZ.
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1 2 3

SPZOZ MSW Szczecin

1 Wystarczający stopień –2012 r. Wystarczający stopień – 2013 r.

2 A, B, C, D, E, F A, B, C, D, E, F

3
4

Brak Brak

SPZOZ MSW Opole

1 Ograniczony stopień – 2014 r. Ograniczony stopień – 2015 r.

2 A, B, C, E, F, A, C, E, F

3
4

Dotyczące wybranych obszarów KZ.
Plany zaradcze nie w pełni precyzyjne.

Dotyczące wybranych obszarów KZ. Częściowo 
stanowiące skutek ograniczonej kontroli,  
a nie wyjaśniające jej przyczynę.
Plany zaradcze nie w pełni precyzyjne.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny SK Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

1 Ograniczony stopień Ograniczony stopień

2 A, B, C, E, F A, B, C, D, F

3
4

Dotyczące wybranych obszarów KZ.
Plany zaradcze odniesione do 
przeciwdziałania występowaniu zastrzeżeń.

Jak w poprzednim roku.

SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1 Ograniczony stopień Ograniczony stopień

2 A, B, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G

3
4

Dotyczące wybranych obszarów KZ.
Plany zaradcze odniesione do 
przeciwdziałania występowaniu zastrzeżeń.

Jak w poprzednim roku.

SPSK Nr 1 w Lublinie

1 Ograniczony stopień Ograniczony stopień

2 A, B, D, E, F, G A, B, D, E, F, G

3
4

Dotyczące wybranych obszarów KZ.
Plany zaradcze odniesione do 
przeciwdziałania występowaniu zastrzeżeń.

Jak w poprzednim roku.

SPKS Okulistyczny w Warszawie

1 Wystarczający stopień – 2014 r. Wystarczający stopień – 2015 r.

2 B, E, F B, E, F

3
4

Brak brak

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

1 Ograniczony stopień – 2014 r. Ograniczony stopień – 2015 r.

2 A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G

3
4

Brak Brak
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1 2 3

WS Zespolony w Kielcach

1 Ograniczony stopień Ograniczony stopień

2 Nie podano. Jak w poprzednim roku.

3
4

Nie podano. Jak w poprzednim roku.

WS Specjalistyczny w Lublinie

1 Ograniczony stopień Wystarczający stopień

2 A, B, C, D, E, F A, B, C, D, E

3
4

Dotyczące wybranych obszarów KZ.
Plany zaradcze odniesione do 
przeciwdziałania występowaniu zastrzeżeń

Brak

WS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach

1 Wystarczający stopień – 2011 r. Wystarczający stopień – 2012 r.

2 A, B, C, E, F A,B,D,E,F,G

3
4

Brak Brak

SW im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

1 Ograniczony stopień – 2014 r. Ograniczony stopień – 2015 r.

2 A, E, F A, B, E, F, G

3
4

Dotyczące wybranych obszarów KZ.
Plany zaradcze odniesione do 
przeciwdziałania występowaniu zastrzeżeń.

Jak w poprzednim roku.

WS Specjalistyczny w Legnicy

1 Ograniczony stopień – 2012 r. Ograniczony stopień – 2013 r.

2 A, E, F, G Nie wskazano.

3
4

Dotyczące wybranych obszarów KZ.
Plany zaradcze odniesione do 
przeciwdziałania występowaniu zastrzeżeń.

Jak w poprzednim roku.

Oznaczenia przyjęte w tabeli:
1. Stan kontroli zarządczej (oświadczenie)
2. Podstawy sporządzenia oświadczenia zgodnie z wzorem z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów 
z 2 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oświadczeń o stanie kontroli zarządczej:
A. Monitoring realizacji celów i zadań.
B. Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej  
dla sektora finansów publicznych.
C. Proces zarządzania ryzykiem.
D. Audyt wewnętrzny.
E. Kontrola wewnętrzna.
F. Kontrola zewnętrzna.
G. Inne źródła. W nawiasie wymieniono, jakie.
3. Zastrzeżenia
4. Plany zaradcze
Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.12.2010 w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. 
Dz.U. nr 238, poz. 1581.
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiału badawczego.
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Z dokonanego przeglądu i analizy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej można wnio-
skować, że stanowią one raczej formę wypełniania wymaganych obowiązków o charakterze 
dokumentacyjnym. W dużej części przypadków prezentowane informacje nie odpowiadają 
w pełni wymogom sprawozdawczym. W niektórych jednostkach można zaobserwować, 
że jako zastrzeżenia będące podstawą uznania, że kontrola nie jest realizowana w pełni, 
wskazywane są niezrealizowane cele. Tymczasem w tym miejscu powinno być wskazane, 
co spowodowało nieosiągnięcie tych celów, z jakiego powodu nie zostały one zrealizowane. 
Ten właśnie powód może być zastrzeżeniem do funkcjonowania kontroli zarządczej.

Proponowane przez jednostki plany zaradcze w przeważającej części przypadków były 
adekwatne do wskazanych zastrzeżeń. Co istotne, należy podkreślić świadomość jednostek 
i brak obaw do zgłaszania, że mimo czynionych starań kontrola zarządcza funkcjonowała 
u nich w ograniczonym stopniu. Taka sytuacja wystąpiła w większości badanych jednostek. 
Wśród badanych oświadczeń ani razu nie wskazano, że kontrola zarządcza w ogóle nie 
funkcjonowała, natomiast kilkakrotnie oświadczono, że funkcjonuje ona bez zastrzeżeń.

Jednocześnie jednak można odnieść wrażenie niepełnego zrozumienia istoty kontroli 
zarządczej, co znajduje odzwierciedlenie w obszarze wyboru źródeł konstrukcji oświad-
czenia, jak również w formułowaniu uzasadnienia co do ograniczonego jej funkcjonowania.

Należy też podkreślić znaczne zróżnicowanie sposobu realizacji tego obowiązku 
sprawozdawczego w sytuacji konieczności uzasadnienia ograniczonego funkcjonowania 
kontroli zarządczej. Niektóre jednostki prezentują bardzo szczegółowe informacje, inne 
bardzo ogólne. Do tego również należy dodać wskazywaną już mylną interpretację rodzaju 
zgłaszanych zastrzeżeń. Podstawowe źródła tworzenia oświadczeń, które są pomijane, to: 
audyt wewnętrzny, inne źródła informacji i znacznie rzadziej wyniki samooceny. Pominięcie 
wyników audytu wewnętrznego prawdopodobnie jest związane z jego niewprowadzeniem 
w jednostce w związku z niespełnianiem wymogów prawnych.

Ponadto przeważająca część jednostek jako podstawę sporządzania oświadczenia wy-
korzystywała także inne dokumenty, wśród których najczęściej powielają się te związane 
z certyfikacją, choć nie są one standardem. W różnym zakresie są natomiast wykorzystywane 
dokumentacje wewnętrzne związane z badaniem kontroli zarządczej oraz inne dokumenty 
(np. notatki z narad i spotkań okresowych).

Uwagi końcowe

Skuteczne wdrażanie kontroli zarządczej jest wciąż wyzwaniem dla wielu kierowników 
jednostek sektora finansów publicznych. Jednak ciągłe prace nad doskonaleniem funkcjonu-
jącego systemu kontroli zarządczej pozwalają mieć nadzieję, że stanie się ona w przyszłości 
skutecznym narzędziem oraz podstawą do efektywnego zarządzania.

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków dotyczą-
cych efektywności kontroli zarządczej w świetle oświadczeń o stanie kontroli zarządczej 
w podmiotach leczniczych:
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a) oświadczenia pełnią głównie funkcję sprawozdawczą;
b) występuje znaczne zróżnicowanie metodyki prezentowanych w oświadczeniach 

informacji;
c) oświadczenia raczej nie wspomagają nadzoru nad podległymi jednostkami, choć 

mogą stanowić podstawę oceny pracy kadry menedżerskiej najwyższego szczebla;
d) brakuje nadzoru nad poprawnością sporządzanych oświadczeń;
e) oświadczenia o stanie kontroli zarządczej nie pełnią w istotnym zakresie roli narzę-

dzia zarządzania systemem kontroli zarządczej w SPZOZ.
Oznacza to, że kontrola zarządcza jest w dalszym ciągu bardziej narzędziem kontrolno- 

-sprawdzającym, a mniej elementem systemu zarządzania, natomiast oświadczenie o stanie 
kontroli zarządczej jest kolejnym obowiązkiem o charakterze administracyjnym realizowa-
nym na potrzeby organów nadzorczych, z którego kierownicy jednostek nie zawsze wiedzą, 
jak się wywiązać.
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ThE EffECTIvENESS Of MANAGEMENT CONTROL fROM ThE PERSPECTIvE  
Of ThE STATEMENTS COLLECTED BY ThE PUBLIC hEALTh CARE ENTITIES DIRECTORS

Abstract: Purpose – The aim of the study is to examine the content of the statements of managerial control 
prepared by managers of selected public sector entities in terms of their quality and usefulness for the decision. 
The survey examined elements of these statements and their implementation in practice of reporting by public 
sector health care entities.
Research methodology – The research team used the method ofmeta-analysis of the literature and standards of 
management control as well as the method of analysis, deduction and synthesis of information set presented in 
the statements of management control prepared by the heads of some public health care entities.
Findings – The study indicates that statements of management control in health care entities serve mainly 
reporting function. Additionally, there was a wide variation of the methodology in presentation of information 
in the statements.
Originality/value – The research presented results of the original work on the assessment’s of the management 
control statements. They may be also valuable for the management control developing in public sector entities.

Keywords: management control, a statement of management control, public health care entity
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Wybrane aspekty pomiaru efektywności  
i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego1 

Olga Szołno*

Streszczenie: Cel – Zaprezentowanie znaczenia efektywności i skuteczności oraz mierników służących do ich 
badania, a także dokonanie oceny stosowanych mierników w wybranej JST.
Metoda badawcza – Analiza literatury przedmiotu, aktów prawnych, materiałów źródłowych. Zastosowano 
także metodę obserwacji oraz przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami badanej 
jednostki (dyrektorem wydziału budżetu oraz 4 osobami zatrudnionymi w tym wydziale).
Wynik – Zdefiniowano pojęcia efektywność i skuteczność odnoszące się do JST, dokonano charakterystyki mier-
ników służących do ich pomiaru, zidentyfikowano problemy związane z konstruowaniem mierników oraz do-
konano oceny stosowanego systemu mierników w badanej JST.
Oryginalność/wartość – Dokonana analiza funkcjonowania systemu mierników w badanej jednostce wskazuje 
na potrzebę jego poprawy tak, aby lepiej odzwierciedlał efektywność i skuteczność podejmowanych działań. 
Dzięki właściwie dobranym miernikom jednostka uzyskuje również informacje, które można wykorzystać dla 
celów zarządczych.

Słowa kluczowe: efektywność, skuteczność, mierniki, jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzenie 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) powinny funkcjonować zgodnie z zasadami 
efektywności i skuteczności, które w praktyce często są marginalizowane. Realizując 
wyznaczone zadania, skupiają swoją uwagę przede wszystkim na wydatkowaniu środków 
publicznych, traktując je jako cel sam w sobie. Zdecydowanie mniej zastanawiają się nad 
tym, czy dany wydatek przyniesie zadowalający efekt. Odpowiedź na to pytanie jest jednym 
z kluczowych elementów w procesie pomiaru dokonań, służącym do oceny stopnia realizacji 
zadań wykonywanych przez jednostkę.

Niezmiernie ważna jest również analiza i interpretacja wyników charakteryzujących wy-
datkowanie środków publicznych z punktu widzenia stopnia realizacji celów. Konsekwencją 
tego może być właśnie działalność prowadzona zgodnie z zasadą racjonalnego gospodaro-

* mgr Olga Szołno, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Instytut Ekonomii 
i Finansów, Zakład Rachunkowości, 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, e-mail: olga.szolno@poczta.
umcs.lublin.pl.

1  Artykuł przygotowany w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki, nr 2014/15/N/
HS4/01340
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wania, szczególnie w warunkach ciągłego niedofinansowania samorządów. Celem artykułu 
jest zaprezentowanie znaczenia efektywności i skuteczności, mierników służących do ich 
pomiaru, a także dokonanie oceny tych mierników w wybranej JST. Aby osiągnąć założony 
cel artykułu, dokonano przeglądu literatury, materiałów źródłowych oraz wykorzystano 
przeprowadzone przez autorkę badania, takie jak obserwacja oraz indywidualne wywiady 
pogłębione z pracownikami wybranej JST.

1. Efektywność i skuteczność w JST

Ustawa o finansach publicznych wielokrotnie wskazuje na istotność efektywności i skutecz-
ności, narzucając je jednostkom sektora publicznego w zakresie funkcjonowania oraz wy-
datkowania środków publicznych „z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu zało-
żonych celów” (Ustawa, 2009). Znaczenie tych pojęć zostało wzmocnione wprowadzeniem 
obowiązku wdrożenia do struktur sektora publicznego kontroli zarządczej, której głównym 
celem jest zapewnienie skuteczności i efektywności działania oraz przepływu informacji. 
Nawiązuje do tego również audyt wewnętrzny wspierający kierownictwo jednostki w re-
alizacji celów i zadań przez systematyczną ich ocenę, zwłaszcza pod kątem skuteczności 
i efektywności (Ustawa, 2009).

Efektywność wydatkowania środków publicznych powinna być rozpatrywana jako 
poszukiwanie oszczędności w rozumieniu zastosowania rozwiązań, które przyniosą 
maksymalizację efektów (Matwiejczuk, 2006). Nie należy jednak postrzegać oszczędności 
jako mechanicznego ograniczania wydatków i zaniechania wykonywania niektórych zadań 
publicznych, lecz jako wydatkowanie środków tak, aby przynosiły największe korzyści. 
Niejednokrotnie w różnych obszarach nie ma możliwości ograniczenia wydatków, na przy-
kład w edukacji, gdzie ich redukcja jest utrudniona, w związku z czym należy dążyć do 
gospodarowania zasobami przynoszącego optymalne wyniki.

Efektywność polega na osiąganiu wyznaczonych celów z zachowaniem najlepszego sto-
sunku ponoszonych kosztów do uzyskiwanych rezultatów, a więc klasycznej relacji nakład–
efekt (Kachniarz, 2012). Skuteczność oznacza natomiast osiągnięcie założonych celów, co 
niejako marginalizuje stronę nakładową. W pewnych sytuacjach skuteczność działania jest 
dążeniem do zaplanowanego celu nawet „za wszelką cenę” (Świeboda, Borowik, 2014).

W sektorze finansów publicznych skuteczność powinna się odnosić bezpośrednio do 
celów, zadań i działań. Określenie jej poziomu nie jest jednak związane tylko z osiągnię-
ciem założeń przyjętych w budżecie, jak na przykład liczba wybudowanych kilometrów 
dróg. Powinno być raczej związane z miarą zaspokajania potrzeb społecznych w wyniku 
wykonania zadań, na przykład skrócenie czasu podróży dzięki wybudowaniu lepszych dróg 
(Modzelewski, 2014).

Zarządzanie efektywnością opiera się na monitorowaniu relacji nakładów i uzyski-
wanych rezultatów. Dokładne i bieżące monitorowanie staje się szansą na uzyskanie 
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zadowalających wyników, a badanie odchyleń wraz z ich interpretacją będzie informować 
o poziomie profesjonalizmu samorządowej kadry menedżerskiej pod względem realizacji 
zadań budżetowych, planowania i zarządzania ryzykiem (Lubińska, 2014).

Badanie efektywności wydatkowania środków pieniężnych w ramach tradycyjnego 
budżetowania jest znacznie utrudnione, jeśli nie całkiem niemożliwe. Praktycznie dopiero 
budżet oparty na zadaniach umożliwia obiektywne badanie efektywności alokacji publicz-
nych zasobów i środków finansowych oraz skuteczności realizowanych celów, dostarczając 
jednocześnie opinię o sprawności funkcjonowania jednostki.

2. Mierniki pomiaru efektywności i skuteczności

Instrumentem pozwalającym na zbadanie skuteczności i efektywności działania JST są 
mierniki, których przydatność zależy od prawidłowości ich doboru. Decyduje on o wia-
rygodności danych dotyczących stopnia osiągnięcia celów na podstawie przeprowadzonej 
analizy mierników. Właściwie dobrane mierniki pozwalają na konstruktywną ocenę 
funkcjonowania jednostki, a w konsekwencji na zwiększenie efektywności ponoszonych 
wydatków Narzędziem, które to umożliwia, jest system budżetowania zadaniowego. 
Newralgiczny element stanowią w nim mierniki. Ich zadaniem jest pomiar stopnia realizacji 
celów w stosunku do potrzeb społeczeństwa, a także sposób ich wykonania w relacji do 
posiadanych zasobów i możliwości (Alińska, Woźniak, 2015).

Mierniki dostarczają informacji zarówno o stopniu realizacji celów, jak i o kosztach 
ich osiągnięcia, by w ten sposób wpływać na proces decyzyjny. W związku z tym ważne 
stają się wymogi odnośnie do ich konstruowania. Nacisk na skuteczność i efektywność 
w budżetowaniu zadaniowym spowodował wyodrębnienie mierników produktu, rezultatu 
i oddziaływania.

Mierniki produktu odzwierciedlają wykonanie zadania w krótkim horyzoncie czaso-
wym. Wskazują na konkretne produkty (dobra/usługi) uzyskane w procesie realizacji zadań. 
Ich zadaniem jest fizyczne zliczenie osiągniętych rezultatów (liczba szkoleń, kontroli) 
(Zawadzka-Pąk, 2013). Mierniki rezultatu mierzą bezpośrednie efekty uzyskane w wyniku 
realizacji zadań budżetowych w krótkim horyzoncie czasowym (Lubińska, Strąk, Lozano-
Platonoff, Będzieszak, Godek, 2009). Mierniki oddziaływania opisują skutki w dłuższym 
horyzoncie czasowym. Mierzą długofalowe konsekwencje podjętych działań (Lubińska i in., 
2011), w związku z czym są najtrudniejsze do skonstruowania.

3. Ocena mierników wykorzystanych w wybranej JST

Funkcjonowanie systemu pomiaru dokonań umożliwia zidentyfikowanie problemów i ko-
rzyści związanych z działalnością badanego podmiotu. Główną zaletą jest fakt, iż mierniki 
odnoszą się do wszystkich obszarów działalności jednostki, istotnych zarówno dla mieszkań-
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ców w zakresie świadczonych usług, jak i dla badanego podmiotu w ramach realizowanych 
zadań. Społeczny (jakościowy) charakter większości zadań stanowi znaczne utrudnienie 
przy konstruowaniu mierników oraz ich wykorzystaniu w pomiarze uzyskiwanych efektów.

Konieczność zapewnienia miernikom cechy mierzalności okazała się jednym z najtrud-
niejszych do spełnienia kryteriów. Mierniki i ich wybór jest najsłabszym punktem budżetu 
zadaniowego z powodu trudności ich dostosowania do badanych celów i zadań. Wynika 
to ze specyfiki sektora publicznego oraz z nie zawsze odpowiednio przygotowanej kadry. 
Ważne jest więc, aby ustalić związek pomiędzy strukturą i poziomem wydatków a realnymi 
korzyściami dla społeczności lokalnej z tytułu tych wydatków (Owsiak, 2005).

Literatura poświęcona budżetowaniu zadaniowemu, jak i wyniki badań przeprowadzo-
nych przez autorkę wykazują, iż JST mają ogromne trudności z doborem odpowiednich mier-
ników. Większość z nich ma charakter kosztowy, często oderwany od pomiaru rzeczowego 
rezultatu realizowanych zadań, w związku z czym nie dostarczają informacji wymaganych 
dla procesu podejmowania decyzji. Ten problem dotyczy także innych jednostek (Owsiak, 
2015). Charakterystyka mierników stosowanych w badanym podmiocie jest przedstawiona 
w tabeli 1.

Tabela 1

Wybrane mierniki stosowane w badanym podmiocie

Cel Miernik Rodzaj 
miernika

Jednostka 
miary

1 2 3 4

Poprawa jakości obsługi 
mieszkańców domów pomocy 
społecznej

Odsetek osób zadowolonych ze 
świadczonych usług w domach pomocy 
społecznej w ogólnej liczbie

Rezultatu %

Prowadzenie funkcji 
dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych

Liczba pracowników pedagogicznych 
w przeliczeniu na etaty

Rezultatu etat

Zapewnienie wykształcenia, 
wychowania i opieki uczniom oraz 
warunków działania jednostki

Miesięczna liczba godzin pracy na 
osobę

Produktu godz.

Coroczne wykonanie remontów 
dróg, mostów i chodników 
uznanych za priorytetowe

Średni jednostkowy koszt bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych

Produktu zł

Zapewnienie kompleksowej 
i sprawnej obsługi mieszkańców

Liczba wydanych decyzji 
administracyjnych

Produktu szt.

Likwidacja nielegalnych upraw 
prowadzonych bez zezwolenia

Średni koszt likwidacji nielegalnych 
upraw

Rezultatu zł

Do 2016 r. spadek liczby 
przestępstw na 1000 mieszkańców 
do poziomu X

Liczba przestępstw na 1000 
mieszkańców w danym roku

Produktu szt.

Do 2016 r. wzrost wykrywalności 
przestępstw do poziomu X

Wykrywalność przestępstw 
stwierdzonych

Rezultatu %
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1 2 3 4

Stworzenie warunków dla 
wszechstronnego rozwoju 
mieszkańców oraz dla 
konkurencyjnej i innowacyjnej 
gospodarki

Badanie opinii mieszkańców 
i przedsiębiorców

Oddziaływania %

Zwiększenie zakresu działalności 
przez inwestorów skutkujące 
powstaniem nowych miejsc pracy 

Liczba małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą 
w porównaniu do roku poprzedniego

Rezultatu %

Zbudowanie do 2016 r. marki 
miasta na poziomie X oraz jej 
rozpoznawalności

Liczba mieszkańców pozytywnie 
oceniających poziom aktywności 
miasta w liczbie ogółu populacji

Rezultatu %

Coroczne wspieranie 
i podnoszenie jakości systemu 
edukacji poprzez podniesienie 
kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli

Liczba nauczycieli korzystających 
z form dokształcania wyrażona do 
ogółu zatrudnionych nauczycieli, liczba 
nauczycieli korzystających ze szkoleń 

Rezultatu
Produktu

%
os.

Coroczne zapewnienie 
bezpieczeństwa pożarowego na 
terenie miasta

Wartość strat materialnych 
poniesionych w wyniku pożarów 
w danym roku w relacji do roku 
poprzedniego

Rezultatu %

Podniesienie jakości obsługi 
poprzez terminowe i sprawne 
wykonywanie czynności 
administracyjnych na rzecz 
mieszkańców

Liczba skarg mieszkańców na usługi 
administracyjne

Produktu szt.

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji badanej jednostki.

W tabeli 1 zaprezentowano tylko wybrane mierniki z uwagi na ich dużą liczbę (500, 
z czego 282 to mierniki produktu, 216 rezultatu, a 2 są miernikami oddziaływania). W przy-
padku konstrukcji niektórych mierników satysfakcjonująca wartość docelowa jest różnie 
oceniana z punktu widzenia społeczeństwa i jednostki realizującej zadanie. Takim mierni-
kiem może być przykładowo liczba przestępstw. Mieszkańcy będą preferować niską wartość, 
a jednostka w celu pokazania sprawnego funkcjonowania jak najwyższą, wskazującą na 
wysoki poziom wykrywalności łamania prawa.

W przypadku zaprezentowanych mierników problemem jest też brak możliwości po-
zyskania aktualnych danych lub ich bezpośredniego pomiaru, w związku z czym jest on 
jedynie szacunkowy, na przykład wartość strat materialnych poniesionych wskutek pożarów. 
Problem ten został także zidentyfikowany podczas wywiadów z pracownikami zatrudniony-
mi na stanowiskach innych niż kierownicze, którzy są odpowiedzialni za obliczanie wartości 
mierników. Jako problemy traktowali oni również pracochłonność, czasochłonność i kosz-
towność czynności związanych z pozyskaniem danych i obliczeniem mierników. Uzyskanie 
potrzebnych do tego informacji wymaga istnienia odpowiednio rozbudowanego systemu 
ewidencyjnego, w tym systemu rachunkowości zarówno finansowej, jak i zarządczej, co 
angażuje kadrowe i finansowe zasoby jednostki, a tym samym generuje koszty. Zagadnienie 
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efektywności systemu informacyjnego omawiane jest szerzej w literaturze przedmiotu (zob. 
np. Bujak, 2008). Przykładem miernika, który w ocenie pracowników został uznany za 
najbardziej pracochłonny, czasochłonny i kosztowny, jest rozpoznawalność marki miasta 
w Polsce. Obliczenie jego wartości wymaga bowiem przeprowadzenia ankiet skierowanych 
do określonej grupy respondentów, zarejestrowania otrzymanych odpowiedzi oraz przetwo-
rzenia danych.

Wiele innych mierników, na przykład liczba nauczycieli korzystających z form dosko-
nalenia zawodowego czy liczba skarg mieszkańców na usługi administracyjne, jest również 
obarczonych błędami. Przykładowo, liczba nauczycieli korzystających ze szkoleń nie musi 
przekładać się na podwyższenie jakości kształcenia, ponieważ zależy to nie tylko od liczby 
szkoleń, ale przede wszystkim od ich jakości i zaangażowania nauczycieli. Także liczba skarg 
mieszkańców na obsługę administracyjną nie może stanowić wiarygodnego miernika oceny 
efektywności funkcjonowania jednostki, ponieważ nie wszyscy niezadowoleni mieszkańcy 
zgłaszają skargi.

Na podstawie analizy systemu mierników badanej jednostki oraz przeprowadzonych 
wywiadów można wyróżnić trzy zasadnicze problemy:

a) występuje trudność z doborem miernika zapewniającego wiarygodny pomiar rzeczy-
wistego poziomu realizacji określonych zadań, a tym samym celów;

b) trudno określić sposób obliczenia wskaźnika, na którego podstawie można prawid-
łowo ocenić wykonanie zadania;

c) istnieje obawa przed oceną wyłącznie na podstawie analizy wskaźnikowej z uwagi 
na możliwość weryfikacji kadr na zasadzie: wynik miernika zbliżony do założonego 
oznacza dobrze prosperującą i wykonującą zadania jednostkę, a tym samym dobrze 
świadczy o jej zespole ludzkim, natomiast odbiegający od planowanej normy ne-
gatywnie świadczy o realizujących zadania; stąd niepokój cechujący pracowników, 
którzy w wyniku ocen mogą zostać rozliczeni, a w konsekwencji część z nich może 
nawet stracić pracę.

Również literatura przedmiotu wyróżnia typowe błędy w zakresie mierników, do których 
zalicza: niewłaściwą ich liczbę, niski poziom reprezentatywności, brak precyzji w definio-
waniu, brak zespolenia w konstrukcji miernika efektów i nakładów zadania poddawanego 
ocenie, niepoprawne definiowanie wartości docelowych wynikających z braku standardów 
realizacji zadań publicznych i świadczenia usług publicznych (Zioło, 2014).

Z obserwacji autorki wynika, iż w badanej jednostce istotnym problemem jest także 
brak bieżącego monitorowania informacji płynących z mierników, zwłaszcza mogących 
mieć przełożenie na decyzyjność kadry kierowniczej i odpowiedzialność określonych 
osób (pracowników). W trakcie wywiadu dyrektor zajmujący się problematyką mierników 
w badanej jednostce stwierdził, że generalnie obliczane są one na koniec roku, natomiast 
wartość jedynie około 10% z nich bieżąco (tzn. co kwartał lub co miesiąc). W takiej sytuacji 
reakcja na stwierdzone nieprawidłowości w praktyce może się okazać spóźniona. Poza 
tym wartości wielu z obliczanych mierników w ogóle nie są wykorzystywane w procesie 
zarządzania jednostką.
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Stworzenie prawidłowej bazy mierników stanowi pierwszy etap w dążeniu do poprawy 
efektywności czy skuteczności działania. Konieczny jest jednak drugi etap, związany 
z nadzorem, analizowaniem, oceną i wykorzystywaniem uzyskanych wyników. Zaniechanie 
realizacji tych działań może prowadzić do zaprzepaszczenia możliwości poprawy funkcjo-
nowania JST.

Stworzenie optymalnego systemu mierników wymaga odpowiedniego przygotowania, 
praktyki i współdziałania, jak również szerszego spojrzenia uwzględniającego płaszczyznę 
nie tylko danej jednostki, ale i otoczenia. Należy też wspomnieć o stosowaniu benchmarkin-
gu. Systematyczne badania porównawcze z wykorzystaniem ich wartości i tendencji zmian 
w czasie w ramach jednostki, jak i między podobnymi podmiotami stanowi źródło cennych 
informacje dla kadry, która może doskonalić zarządzanie organizacją na zasadach nauki od 
podmiotów osiągających najlepsze wyniki. Metoda analiz porównawczych może przynieść 
pozytywne rezultaty pod warunkiem stosowania jednakowej metodyki przy obliczaniu 
mierników w każdej z konfrontowanych jednostek.

Monitorowanie realizowanych zadań i celów w badanym podmiocie z jednej strony 
pozwala na identyfikację obszarów ocenianych pozytywnie, a z drugiej – umożliwia 
wskazanie wszelkich niedociągnięć w zakresie funkcjonowania jednostki. Odkrywanie 
negatywnych tendencji może być więc podstawą do usprawniania i eliminowania słabych 
stron. Analiza mierników jest także podstawą oceny skuteczności zespołów ludzkich lub 
poszczególnych pracowników w zakresie realizacji powierzonych im zadań.

Z omówionych powodów skwantyfikowane pomiary za pomocą ściśle wybranych 
i dokładnie obliczonych mierników wpisanych w proces permanentnego monitorowania są 
czynnościami wskazującymi na właściwy lub niezamierzony skutek będący konsekwencją 
podjęcia konkretnych działań w jednostce sektora publicznego. Tym sposobem dzięki 
miernikowej weryfikacji pozytywne tendencje mogą być kontynuowane, a negatywne 
lub odbiegające znacznie od zakładanych wzorców eliminowane lub poddane procesom 
naprawczym.

Uwagi końcowe

Efektywność i skuteczność są podstawowymi zasadami gospodarowania w każdej jednostce 
organizacyjnej. Z uwagi na to JST powinny traktować dążenie do ciągłej poprawy efektyw-
ności i skuteczności wszelkich działań jako niezbędny warunek rozwoju. Osiągnięcie tego 
postulatu wymaga pomiaru dokonań głównie za pomocą mierników monitorowania celów, 
zadań czy poszczególnych działań w ramach podzadań.

Zbudowanie systemu mierników wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Poprawne 
odczytanie informacji, jakie niesie miernik, musi się opierać na bazie zgromadzonych wie-
loletnich danych odnośnie do efektów, wydatków i innych parametrów wpływających na 
jakość analiz. Jednak samo skonstruowanie bazy mierników, a nawet ich prawidłowe odczy-
tanie nie wystarczą do poprawy (zwiększenia) efektywności czy skuteczności. Warunkiem 
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koniecznym staje się ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym, co często jest uzależnione 
od woli kadry zarządzającej. Dopiero realne uwzględnienie pomiaru dokonań jednostki 
w dysponowaniu zasobami publicznymi w kolejnych latach będzie stanowić spełnienie 
zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych. Jednak trudno jest stwierdzić, czy 
w praktyce następuje wzrost oczekiwanej efektywności podejmowanych działań, zwłaszcza 
w pierwszym okresie wdrażania systemu mierników w jednostkach. Należy podkreślić, 
że jego wdrożenie jest procesem wieloletnim, więc efekty mogą być dostrzegane dopiero 
po pewnym okresie funkcjonowania, co również stanowi jedną z barier ograniczających 
zamiary jego wdrożenia. Ponadto proces ten wymaga zaangażowania pracowników, 
a w szczególności koordynatora tych zmian.

System mierników powinien być zawsze dostosowany do celu, którego poziom efektyw-
ności realizacji będzie weryfikowany, a uzyskane wyniki muszą mieć użyteczny charakter. 
Im bardziej mierniki będą zrozumiałe i adekwatne do badanego ściśle zdefiniowanego celu, 
tym bardziej uzyskane z nich dane będą miały walory informacyjne dla kadry zarządzającej. 
Ważna jest również możliwość porównywania analizowanych mierników w ramach okre-
ślonego przedziału czasowego, mając na uwadze służebną rolę w relacji do realizacji planów 
JST, oceny ryzyka, eliminacji zagrożeń (Skoczylas-Tworek, 2014) oraz w relacji do innych 
jednostek o podobnym charakterze. Błędnie merytorycznie i metodycznie zaprojektowane 
cele i mierniki ograniczają natomiast właściwe funkcjonowanie systemu oceny, a mogą 
nawet powodować jego nieużyteczność, co jest sprzeczne z ideą budżetu zadaniowego 
i kontroli zarządczej.
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Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest analiza samooceny jako jednego z narzędzi systemu kontroli zarządczej 
i jej praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu JST.
Metodologia badania – Przeprowadzono analizę samooceny zarówno z punku widzenia formalnych zasad jej 
funkcjonowania, jak i zagadnień merytorycznych. Omówione zostały obowiązujące regulacje prawne na pozio-
mie przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego. Wykorzystano również wnioski z obserwacji 
oraz doświadczeń wdrażania kontroli zarządczej wynikające z pracy zawodowej autorki artykułu.
Wynik – Sformułowane zostały postulaty pozwalające na efektywne i skuteczne wykorzystanie samooceny 
kontroli zarządczej w nowoczesnym modelu zarządzania JST.
Oryginalność/wartość – Samoocena jest niezmiernie istotnym elementem zarządzania JST. Stanowi ona niero-
zerwalny element kontroli zarządczej, a tym samym nowoczesnego modelu działania jednostek sektora finan-
sów publicznych.

Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, samoocena, jednostki sektora finansów publicznych, jednostka samorzą-
du terytorialnego, zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Wprowadzenie 

Od sprawnie zarządzanej jednostki sektora finansów publicznych oczekuje się skutecznego 
realizowania zadań ustawowych przy minimalizacji kosztów działania, tak aby spełniać 
oczekiwania swoich interesariuszy (Strąk, 2012, s. 74–89). Odbiorca usług – klient, inte-
resariusz – chciałby otrzymywać jak najwięcej i jak najlepiej za coraz mniejsze obciążenia 
publicznoprawne. Dlatego też tak istotna jest poprawa funkcjonowania sektora publicznego. 
W osiągnięciu tego celu niezbędna jest radykalna zmiana dominującego dotychczas biuro-
kratycznego modelu działania administracji na rzecz rozwiązań uwzględniających postulaty 
współczesnej teorii zarządzania. W 2010 roku wdrożona została reforma finansów publicznych 
sankcjonująca instytucję kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zmiany w zakresie transformacji finansów publicznych wchodzą w szerszy nurt zmian 
dokonujących się w administracji, a polegających na przechodzeniu od „kultury stosowania 
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prawa” do „kultury sprawności działania” (Kieżun, 2005, s. 75). Jest to radykalna zmiana 
modelu zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych – odejście od modelu biuro-
kratycznego administrowania na rzecz modelu sprawnego zarządzania.

Pomimo formalnej zmiany modelu działania polskich jednostek sektora finansów pub-
licznych w zdecydowanej większości nadal funkcjonują one według tradycyjnego modelu 
biurokratycznego. Dotyczy to również kontroli zarządczej – utożsamia się ją z kontrolą 
wewnętrzną lub uprzednio wykonywaną kontrolą finansową. Kontrola zarządcza jest po-
jęciem zdecydowanie szerszym i oznacza normatywnie określony system zarządzania 
jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych. Zgodnie z postawiona tezą 
przyjąć należy, że instytucja kontroli zarządczej wprowadziła i usystematyzowała zasady 
i procedury zarządzania jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych. W ślad za 
tym należy stwierdzić, że kontrola zarządcza jest procesem ciągłym, podatnym na zmiany, 
odpowiadającym na oczekiwania wewnętrzne organizacji, jak i sytuację jej otoczenia. 
Model kontroli zarządczej powinien być stale monitorowany oraz udoskonalany zgodnie z na 
bieżąco pojawiającymi się potrzebami i oczekiwaniami. Jednym z narzędzi pozwalającym 
uzyskać wiedzę na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej jest samoocena.

W artykule omówiono regulacje prawne dotyczące kontroli zarządczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem samooceny. W końcowej części sformułowane zostały wnioski praktyczne 
wobec modelu samooceny dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) wynikające z do-
świadczeń zawodowych autorki tekstu.

1. Samoocena w modelu prawnym i organizacyjnym

Podstawę prawną funkcjonowania kontroli zarządczej określają przepisy ustawy o finansach 
publicznych1 (Ustawa, 2009). Zgodnie z art. 68 u.f.p. kontrola zarządcza stanowi ogół działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, sku-
teczny, efektywny, oszczędny i terminowy.

Zgodnie z dyspozycją ustawodawcy minister finansów został zobligowany do koordy-
nacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych poprzez upowszech-
nianie standardów, wydawanie wytycznych, współpracę z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami oraz współpracę z komitetami audytu. Dlatego też opublikowany został 
Komunikat Ministra Finansów nr 23 z 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych zawierający opis celów i charakter standardów 
oraz poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej. Standardy kontroli zarządczej zostały 
przedstawione w pięciu obszarach: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, 
mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja oraz monitorowanie i ocena. Dla celów 
niniejszego artykułu skupię uwagę na standardach: samoocena oraz uzyskanie zapewnienia 
o stanie kontroli zarządczej.

1 Dalej: u.f.p.
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2. Samoocena JST

Umiejscowienie samooceny jako jednego ze standardów kontroli zarządczej stanowi wyraz 
istotności tej procedury w procesie zarządzania. Wyniki samooceny są dla kierownika 
jednostki jedną z podstaw do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Nie 
ulega zatem wątpliwości, że prawidłowe przeprowadzenie samooceny i faktyczne wyko-
rzystanie jej wyników wpływa na ocenę całościową funkcjonowania kontroli zarządczej 
i stanowi zarazem unikalny zbiór informacji w zakresie słabości, niezbędny do podejmowa-
nia działań usprawniających czy naprawczych.

Na tle powyższego realnym zagrożeniem dla prawidłowego przebiegu procesu samooce-
ny staje się postawa kadry kierowniczej JST wobec tego obowiązku. Często podejmowane 
są próby minimalizowania znaczenia samooceny i oświadczenia o zapewnieniu kontroli 
zarządczej, a w skrajnych wypadkach błędne wyciąganie wniosków, że ten obowiązek nie 
dotyczy poziomu samorządów. Owszem, sama ustawa nie zawiera wprost definicji formalnej 
obowiązku przeprowadzania samooceny i publikowania oświadczenia (obowiązek taki jest 
wprost zapisany w odniesieniu do administracji rządowej), niemniej jednak opublikowane 
standardy kontroli zarządczej już taki obowiązek odniesieniu do samooceny wprowadzają, 
a w odniesieniu do oświadczenia zalecają. Tym samym nie ulega wątpliwości, że prawidłowo 
realizowana kontrola zarządcza powinna obejmować zarówno samoocenę, jak i finalne 
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Doprecyzowanie zasad samooceny zostało dokonane poprzez wydanie wytycznych 
w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych 
(Komunikat, 2011). Zawierają one ogólne informacje dotyczące samooceny oraz wynikają-
cych z tego procesu szans i zagrożeń. Ponadto prezentują propozycję przeprowadzenia sa-
mooceny za pomocą ankiet (kwestionariuszy). Kwestię otwartą stanowi model respondentów 
samooceny. Możliwa jest sytuacja, gdzie określa się różne grupy funkcjonalne i dla tych grup 
przygotowuje się odrębne ankiety. Może to dotyczyć wyodrębnienia kadry zarządzającej 
i szeregowych pracowników czy wyodrębnienia grupy realizującej zadania o szczególnej 
wrażliwości na przykład dla obszaru finansowego.

Należy także wspomnieć, że uzupełnienie standardów kontroli zarządczej stanowią 
szczegółowe wytyczne dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarzą-
dzania ryzykiem (Komunikat, 2012). Zawierają one procedury i polityki oraz działania 
podejmowane zarówno przez kierownictwo jednostki, jak i jej pracowników, które poprzez 
identyfikację i analizę ryzyka oraz określanie adekwatnych reakcji na ryzyko zwiększają 
prawdopodobieństwo osiągnięcia celów i realizacji zadań.
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3. Praktyczne wykorzystanie samooceny jako elementu zarządzania JST – 
postulaty wykorzystania samooceny w modelach kontroli zarządczej

Obszarem zainteresowań naukowych, a równocześnie pracy zawodowej autorki artykułu jest 
wdrażanie kontroli zarządczej w JST. Jest ona współautorką rozwiązania informatycznego, 
które efektywnie wspiera samorządy w przeprowadzaniu samooceny kontroli zarządczej. 
Z rozwiązania tego od 5 lat korzysta między innymi m.st. Warszawa. Autorka na bieżąco 
współpracuje z JST na terenie całego kraju, również w ramach wdrażania samooceny kontro-
li zarządczej. Na tej podstawie podjęta zostaje próba skonstruowania niektórych postulatów 
wykorzystania w praktyce samooceny jako elementu sprawnego zarządzania. Wynikają one 
z obserwacji oraz doświadczeń wdrażania kontroli zarządczej w JST i będą przedmiotem 
dalszej pracy naukowej autorki.

Pomimo zapoczątkowanej w 2010 roku formalnej zmiany modelu działania polskich 
jednostek sektora finansów publicznych w większości nadal funkcjonują one według 
dotychczasowego, tradycyjnego modelu biurokratycznego. W tym wypadku realizacja 
kontroli zarządczej koncentruje się głównie na formalnych aspektach, a uzyskiwane dane 
nie są wykorzystywane dla bieżącego zarządzania jednostką. Niepokojące staje się również 
zjawisko zbiurokratyzowania całego modelu kontroli zarządczej w celu stworzenia pozorów 
jego dobrego funkcjonowania. W rzeczywistości jednak nadal niewiele JST analizuje i ko-
rzysta z uzyskanej w ten sposób wiedzy zarządczej.

Faktem jest, że także sam ustawodawca nie pomógł w odpowiednim wykreowaniu 
wartości wynikających z kontroli zarządczej. Dostrzec należy choćby fakt, że umiejsco-
wienie kontroli zarządczej w ustawie o finansach publicznych stworzyło wrażenie, że jest to 
kontynuacja dotychczasowej kontroli finansowej.

Również sama treść przepisów o kontroli zarządczej jest nacechowana klauzulami 
generalnymi wymagającymi doprecyzowania. Wynika to także z faktu niezrozumienia 
instytucji kontroli zarządczej, co sprzyja jej marginalizowaniu. Zamiast dostrzegać w niej 
szansę na uzasadnienie wprowadzenia procesów zarządzania jednostką, które przecież mogą 
być zorganizowane zgodnie z koncepcją danego włodarza, podejmuje się z kontrolą za-
rządczą swoistą „walkę”. Ważne zatem jest, aby świadomość możliwości wykorzystywania 
uregulowanych prawnie zasad zapewnienia odpowiednich standardów była postrzegana jako 
pożyteczne narzędzie do zarządzania. Niezbędne jest, aby podstawowe reguły planowania, 
procesy zarządzania ryzykiem, stosowane mechanizmy kontroli oraz cała gama procesów 
komunikacyjnych i monitorujących zostały zintegrowane z pożądanym stanem docelowym 
modelu zarządzania jednostką lub całą gminą.

Na tym tle zorganizowanie procesu samooceny powinno służyć faktycznej identyfikacji 
problemów lub nieprawidłowości występujących na danym poziomie strukturalnym samo-
rządu terytorialnego. Przekonanie o tym, że samoocena jest pożyteczną, konieczną i przy-
datną częścią zarządzania, musi być generowane ze strony kierownictwa. Brak przekonania 
kierownictwa spowoduje, że samoocena pozostanie nikomu niepotrzebną formalnością.
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Powodzenie procesu samooceny jest bezpośrednio związane z zasobem wiedzy i świa-
domością kadry zarządzającej w urzędzie, co w kolejnym kroku powinno się przekładać na 
przeniesienie tych cech na pracowników. Dlatego nie powinno się rozpoczynać samooceny, 
jeżeli wcześniej nie przeprowadzi się odpowiednich działań przygotowawczych. W pierw-
szej kolejności powinna zostać ustanowiona komórka organizacyjna bądź też wyznaczona 
konkretna osoba odpowiedzialna za koordynację tego procesu. Kolejno należy przygotować 
model samooceny poprzez wyznaczenie jej harmonogramu, uczestników oraz pożądanego 
przepływu informacji. W ramach działań przygotowawczych niezbędne jest określenie 
kształtu i treści formularza samooceny. Należy dążyć do tego, aby wszystkie pytania były 
skonstruowane w sposób zrozumiały dla wszystkich respondentów. Można to osiągnąć, 
przeprowadzając konsultacje treści pytań z wybranymi interesariuszami lub przygotowując 
słownik specyficznych zwrotów i wyrażeń dający jednoznaczną podpowiedź sensu używa-
nego w pytaniu pojęcia. 

Odrębnym zagadnieniem jest automatyzacja procesu samooceny. Nie ulega wątpliwości, 
że przygotowanie i dystrybucja kwestionariuszy, ich wypełnianie, a zwłaszcza późniejsza 
analiza pochłaniają wiele zasobów osobowych. Szczególnie w mniejszych jednostkach, 
gdzie nie ma wyspecjalizowanych komórek audytu wewnętrznego, stanowi to duże wyzwa-
nie organizacyjne. Dlatego też zasadne wydaje się wykorzystywanie do tego celu narzędzi 
informatycznych, które pozwolą na ograniczenie czasu poświęcanego na samoocenę do 
niezbędnego minimum. W tym przypadku również sam proces analizy samooceny i ustale-
nia jej wyników oraz wynikających z tego rekomendacji zostaje zautomatyzowany. Faktem 
jest, że zakup rozwiązań informatycznych stanowi realny wydatek, niemniej jednak sama 
pracochłonność ręcznego przygotowania i analizy danych wynikających z przeprowadzonej 
samooceny także taki wydatek stanowi. Rozstrzygające tutaj powinno być porównanie 
wysokości potencjalnych wydatków publicznych.

Po zakończeniu etapu przygotowawczego wskazane jest przeprowadzenie szkoleń dla 
wszystkich uczestników samooceny. Szkolenia powinny obejmować zakres organizacyjny 
i merytoryczny samooceny. Celem tego zadania powinno być skuteczne przekazanie wiedzy 
i informacji dotyczących istoty samooceny oraz jej znaczenia dla zarządzania daną jednostką. 
Należy uświadamiać uczestników, że istotne są rzetelnie udzielane odpowiedzi pozbawione 
wpływów różnego rodzaju emocji. Ważne jest też, aby każdy wypełniający kwestionariusz 
samooceny miał poczucie bezpieczeństwa związanego z reperkusjami w stosunku do praw-
dziwych odpowiedzi czy ocen. W wypadku używania narzędzi informatycznych szkolenie 
powinno także obejmować zagadnienia związane ze sposobem ich używania.

Samoocena kontroli zarządczej bez wątpienia jest z jednej strony obowiązkiem, 
a z drugiej bardzo przydatnym narzędziem dla całościowej oceny systemu zarządzania. 
Dane gromadzone w procesie samooceny stanowią jedno ze źródeł informacji niezbędnych 
dla sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów 
publicznych. Zatem optymalnym rozwiązaniem i zarazem pożądanym dążeniem powinno 
być takie skonstruowanie procesu samooceny, aby zakres uzyskiwanych w jej ramach  
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informacji był możliwie jak najszerszy. W ramach modelowania kwestionariusza należy 
rozważać wzbogacenie go o dodatkowe informacje w zakresie poszczególnych standardów 
kontroli zarządczej.

Wynik samooceny powinien w sposób automatyczny generować pierwszą wersję 
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Wersja ta powinna być korygowana o zdarzenia 
negatywne stwierdzone w ramach procedur weryfikacji wewnętrznych lub zewnętrznych. 
Dodatkowo dla uniknięcia nieuprawnionego zawyżania oceny kolejna wersja oświadczenia 
powinna być poddana weryfikacji przez wyspecjalizowane komórki kontroli wewnętrznej 
lub audytu, a w przypadku ich braku przez osoby realizujące zadania koordynacji kontroli 
na poziomie całej JST.

W celu zapewnienia prawidłowego konstruowania oświadczenia po uwagach wniesio-
nych w ramach procedur weryfikacyjnych należy zapewnić sprzężenie zwrotne. Pozwoli 
to uniknąć błędów lub pomyłek w podwyższaniu lub obniżaniu oceny. Ważne jest, aby 
każdy odpowiedzialny za dany poziom kontroli zarządczej miał prawo ostatecznego zdania 
w sprawie stanu kontroli zarządczej, bo przecież za to zgodnie z prawem odpowiada. 
Należy również dostrzec, że w przypadku małych jednostek niejednokrotnie samoocena 
jest jedynym narzędziem weryfikacji stanu zarządzania. W takich jednostkach z reguły nie 
funkcjonuje audyt wewnętrzny, a często także występuje brak specjalistycznych zasobów 
kadrowych.

Ostatecznie należy stwierdzić, że dobre zorganizowanie procesu samooceny zintegrowa-
nego z generowaniem oświadczenia o stanie kontroli zarządczej może pomóc kierownictwu 
w świadomej i zgodnej z prawdą ocenie stanu funkcjonowania kontroli zarządczej.

Uwagi końcowe

Kontrola zarządcza w swojej istocie jest zintegrowanym systemem wielu procesów i procedur 
dokonujących się na różnych szczeblach poziomu organizacyjnego samorządu terytorialnego.

Samoocena stanowi istotny element oceniający i monitorujący całości systemu kon-
troli zarządczej. Prawidłowo zorganizowany proces samooceny daje możliwość przeglądu 
wszystkich aspektów działalności jednostki, w tym możliwość ujawnienia słabości działania 
i podjęcia kroków zaradczych.

Nie ulega wątpliwości, że opracowanie skutecznego modelu samooceny systemu kon-
troli zarządczej jest procesem pracochłonnym, wymagającym zaangażowania i współpracy 
wszystkich pracowników. Sukces tego przedsięwzięcia wymaga właściwego zrozumienia 
istoty kontroli zarządczej przez kierownictwo jednostki w celu uniknięcia patologii trakto-
wania kontroli zarządczej jako przymusu ustawowego, który da się wykonać tylko poprzez 
wytworzenie odpowiedniej dokumentacji formalnej.

Zaprezentowane w niniejszym artykule postulaty dotyczące prawidłowego przeprowa-
dzania samooceny mogą stanowić unikalną wartość dla identyfikacji mocnych i słabych 
stron zarządzania jednostką sektora finansów publicznych.
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Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej 
w jednostkach samorządu terytorialnego  

przy wykorzystaniu metody PRI

Iwona Majchrzak*

Streszczenie: Cel – przedstawienie istoty i zakresu metody PRI jako alternatywnego narzędzia umożliwia-
jącego przeprowadzenie oceny zastosowania standardów kontroli zarządczej w JST. W artykule zestawiono 
również zalety oraz ograniczenia zastosowania tej metody w praktyce.
Metodologia badań – opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe oraz analiza materiałów źródło-
wych dotyczących zasad i procedur wdrażania metody PRI. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza 
źródeł oraz metoda dedukcji i indukcji.
Wynik – przeprowadzone badania dowiodły, że metoda PRI dostarcza użytecznych i kompleksowych infor-
macji w zakresie oceny wszystkich 22 standardów kontroli zarządczej. Przeprowadzenie jej nie jest czaso- ani 
kosztochłonne. Proces samooceny trwa 1–3 tygodni, przy czym czas potrzebny do przeprowadzenia analizy 
rozwoju instytucjonalnego zaledwie 1–2 dni.  Nie wymaga przy tym specjalistycznych i długotrwałych oraz 
kosztownych szkoleń członków zespołu oceniającego. Konstrukcja narzędzi służących do oceny jest prosta 
i intuicyjna, a specjalnie opracowana aplikacja komputerowa umożliwia automatyczne zestawianie wyników 
przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej.
Oryginalność/wartość – przedstawione w artykule treści stanowią syntetyczny opis istoty i zakresu metody 
PRI oraz zasad jej stosowania w praktyce JST do monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.

Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, kontrola zarządcza, samoocena, metoda PRI (metoda 
Planowania Rozwoju Instytucjonalnego)

Wprowadzenie 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) jako podmioty wchodzące w skład jednostek 
sektora finansów publicznych mają obowiązek na podstawie przepisów ustawy o finansach 
publicznych (Ustawa, 2009) wdrożenia kontroli zarządczej1, a następnie przeprowadzania  
 

* dr Iwona Majchrzak, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, 
Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości, Pracownia Rachunkowości Menedżerskiej, 71-210 Szczecin,  
ul. Żołnierska 47, e-mail: imajchrzak@zut.edu.pl.

1  Zgodnie z zapisami Ustawy (2009, art. 68 ust. 1) przez kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów 
publicznych należy rozumieć ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Szerzej: Zaleska (2010), s. 69–77; Sawicki (2010), s. 92–96; 
Sola (2009), s. 6 i n.
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oceny jej funkcjonowania. Źródłami informacji o stanie kontroli zarządczej w jednostkach 
sektora finansów publicznych, w tym JST, są między innymi2:

a) wyniki uzyskane z monitorowania i samooceny kontroli zarządczej;
b) wyniki przeprowadzonych kontroli i audytów zarówno wewnętrznych, jak 

i zewnętrznych;
c) własne oceny kierowników jednostek stanowiące podstawę złożenia przez nich 

oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
Podstawowym narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie oceny funkcjonowania 

kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych jest samoocena systemu 
kontroli zarządczej. Celem przeprowadzenia takiej samooceny zgodnie ze standardem E20 
Samoocena stanowiącym załącznik do Komunikatu (2009) jest zdiagnozowanie mocnych 
i słabych stron jej funkcjonowania w danej jednostce, a w wypadku ujawnienia pewnych 
niedociągnięć – podjęcie odpowiednich działań.

W praktyce proces samooceny jest uzależnionych od struktury organizacyjnej jednostki 
i liczebności pracowników. Najczęściej jest on przeprowadzany za pomocą różnego rodzaju 
ankiet i kwestionariuszy dotyczących kluczowych procesów zachodzących w ocenianej jed-
nostce lub obszarów jej działalności, bądź w ramach spotkań, warsztatów czy powołanych 
w tym celu grup roboczych (Majchrzak, 2012, s. 68). Jednak jak pokazują doświadczenia 
jednostek sektora finansów publicznych, w tym JST, przeprowadzanie samooceny kontroli 
zarządczej wskazanymi metodami jest ograniczone i obarczone znacznym subiektywizmem 
oceniającego (Kumpiałowska, 2011, s. 8).

Alternatywnymi metodami samooceny kontroli zarządczej w JST może być metoda CAF3 
(Common Assessment Framework; Wspólna Metoda Oceny) oraz metoda PRI (Planowanie 
Rozwoju Instytucjonalnego).

Z uwagi na funkcjonalność metody PRI oraz jej szeroki wachlarz możliwości w zakresie 
oceny spełniania przez JST standardów kontroli zarządczej, w tym standardu E21 Audyt 
wewnętrzny i standardu E22 Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, celem 
artykułu jest przedstawienie jej istoty i zakresu oraz możliwości wykorzystania na potrzeby 
oceny kontroli zarządczej. W artykule podjęto również próbę określenia zalet oraz ograni-
czeń zastosowania przedmiotowej metody do monitorowania i oceny standardów kontroli 
zarządczej w samorządach gminnych i starostwach powiatowych.

2  Należy podkreślić, iż mimo braku ustawowego obowiązku składania oświadczenia o stanie kontroli 
zarządczej przez kierowników JST warto to czynić w praktyce. Działanie takie dowodzi należytej staranności 
kierownika jednostki w dochodzeniu do określenie rzeczywistego stanu kontroli zarządczej w zarządzanej jed-
nostce oraz odpowiedzialności za nią. Tym samym stanowi ona podstawę do wykazania stopnia wywiązywania się 
z obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Podstawą do sporządzenia przez JST oświadczenia o stanie kontroli 
zarządczej powinien być wewnętrzny akt prawny określający między innymi tryb składania oświadczenia i jego 
wzór.

3  Metoda CAF jest odpowiedzią na brak wspólnego i ujednoliconego narzędzia oceny ekonomicznej 
i społecznej efektywności funkcjonowania organizacji publicznych. W ramach metody CAF wyodrębnia się dwa 
obszary (potencjał i wyniki), dla których zostało określone 9 kryteriów głównych i 28 podkryteriów. Szerzej: 
Majchrzak, Zbaraszewska (2015), s. 313–332.
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1. Istota i struktura metody PRI

Założenia metody PRI zostały opracowane i zweryfikowane przez konsorcjum Canadian 
Urban Institute, Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2001–2004 
w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego.

W związku ze zmianami zachodzącymi w systemie prawnym JST oraz stawianymi 
wyzwaniami przed zarządzającymi tymi jednostkami metoda na przestrzeni lat podlegała 
dwukrotnej aktualizacji.

Pierwsza z aktualizacji miała miejsce w latach 2009–2011 w ramach projektu 
„Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie 
zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach”. Aktualizacji powyższej dokona-
ło konsorcjum złożone z pracowników Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz przedstawicieli trzech związków, to jest 
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich oraz Związku 
Powiatów Polskich.

Druga aktualizacja metody PRI miała miejsce w latach 2013–2015 i została dokonana 
przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej w ramach projektu „Systemowe wsparcie 
procesów zarządzania w JST”. Celem aktualizacji było dostosowanie przedmiotowej metody 
do samooceny kontroli zarządczej w gminach i powiatach.

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji jest możliwe przeprowadzenie oceny poziomu 
rozwoju instytucjonalnego urzędów i standardów kontroli zarządczej w ramach 5 obszarów 
zarządzania i zdefiniowanych dla nich 19 kryteriów. Obszary zarządzania i odpowiadające 
im kryteria przedstawiono w tabeli 1. Wyodrębnione w metodzie PRI kryteria w ramach 
kluczowych obszarów stanowią katalog zamknięty. Modyfikacja metody umożliwia również 
JST uzyskanie informacji o stanie kontroli zarządczej. Wymaga to jednak udzielenia odpo-
wiedzi na kilka dodatkowych pytań.

Istotą metody PRI jest kompleksowe podejście do doskonalenia jakości działania admi-
nistracji publicznej. Metoda ta jest oparta na założeniu, że usługi świadczone przez urzędy 
administracji publicznej muszą być wysokiej jakości przy jednoczesnym niskim koszcie 
transakcyjnym. Założenie to można realizować dzięki wzmocnieniu potencjału instytucjo-
nalnego administracji, czyli przez:

 – wzmocnienie odpowiednich struktur organizacyjnych i decyzyjnych,
 – wzmocnienie kompetencji i sprawności urzędników oraz procedur działania,
 – wprowadzenie mechanizmów zapewniających racjonalne wykorzystanie zasobów,
 – wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi.
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Tabela 1

Obszary zarządzania i odpowiadające im kryteria

Obszar zarządzania Kryterium

Przywództwo i strategia 1. Przywództwo

2. Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie zasobami 
i procesami

3. Zarządzanie finansami

4. Zarządzanie mieniem

5. Zarządzanie przestrzenią (gmina)/Bezpieczeństwo (powiat)

6. Zarządzanie technologiami informacyjnymi

7. Zarządzanie procesami 

8. Zarządzanie projektami

Zarządzanie kapitałem 
ludzkim organizacji

9. Planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja

10. Motywowanie, ocena i awansowanie

11. Doskonalenie zawodowe

12. Etyka

Partnerstwo 13. Komunikacja społeczna i partnerstwo publiczno-społeczne

14. Partnerstwo publiczno-społeczne

15. Współpraca z przedsiębiorcami i partnerstwo publiczno-prywatne

Zarządzanie usługami 
publicznymi

16. Usługi administracyjne

17. Usługi społeczne

18. Usługi techniczne

19. Wspieranie rozwoju gospodarczego (dotyczy tylko gmin)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analiza instytucjonalna gmin… (2010), s. 14–24.

Metoda PRI jest narzędziem zbliżonym do metody CAF i rozwijającym jej założenia. 
Swym zakresem obejmuje następujące etapy:

a) przygotowanie jednostki do przeprowadzenia analizy metodą PRI;
b) analiza poziomu instytucjonalnego prowadzona w formie analizy instytucjonalnej 

JST;
c) planowanie usprawnień w zakresie dotychczasowego funkcjonowania jednostki 

i poziomu świadczonych usług;
d) wdrażanie narzędzi rozwoju instytucjonalnego oraz ocena realizacji usprawnień.
Strukturę metody PRI przedstawiono na rysunku 1.
Zadaniem tej metody jest realizacja między innymi następujących celów: 
a) wprowadzenie samorządów gminnych i starostw powiatowych w kulturę doskona-

lenia i zarządzania jakością;
b) wdrażanie JST do realizacji cyklu „planuj–wykonaj–sprawdź–popraw”;
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c) określenie stanu faktycznego ocenianej jednostki, rozpoznanie użytecznych 
rozwiązań, które mogą być wykorzystane w przyszłości, oraz określenie działań 
usprawniających;

d) stworzenie warunków do wzajemnego uczenia się poszczególnych JST dzięki możli-
wości porównywania wzorców.
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Rysunek 1. Struktura metody PRI 
Źródło: Żabiński (2012), s. 62. 

Samoocena kontroli zarządczej za pomocą metody PRI wymaga funkcjonalnego po-

działu jednostki pod kątem realizowanych grup działań i wykorzystywanych przez nie roz-

wiązań w celu określenia, czy dane rozwiązanie jest stosowane. Wynikiem samooceny jest 

uzyskanie informacji zarządczych na temat stadiów rozwoju. Dzięki zastosowanej metodzie 

jest również możliwe określenie właściwych rozwiązań i stosowanych narzędzi dla osiągnięć 

założonego celu.  

 
2. Samoocena metodą PRI 

Stosowanie metody PRI do samooceny kontroli zarządczej wymaga przeprowadzenia analizy 

rozwoju instytucjonalnego. Jak już wspomniano, analiza ta koncentruje się na pięciu podsta-

wowych obszarach zarządzania (Bober 2015, s. 166): 

 przywództwo i strategia, 

 zarządzanie zasobami i procesami, 

 zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji, 

 partnerstwo, 

 zarządzanie usługami publicznymi. 

Dla każdego z obszarów zostały zdefiniowane określone kryteria, a następnie warunki 

dla poszczególnych stadiów rozwoju (por. tabela 1). W celu efektywnego wykorzystania za-

łożeń metody PRI do oceny jednostki zostało wyodrębnionych 11 kroków postępowania. Pro-

cedurę wdrożenia metody PRI w JST przedstawiono na rysunku 2.  

Decyzja o wdrożeniu metody PRI 

II. Analiza  
poziomu 
rozwoju 
instytucjonalnego 

Powołanie zespołu zadaniowego ds. PRI 

Przeprowadzenie analizy instytucjonalnej 

Ustalenie stadiów optymalnych 

Opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego 

Monitoring realizacji planu 

Ocena efektów 

Wdrażanie planu rozwoju instytucjonalnego III. Doskonalenie 
rozwoju 
instytucjonalnego 

I 

Rysunek 1. Struktura metody PRI
Źródło: Żabiński (2012), s. 62.

Samoocena kontroli zarządczej za pomocą metody PRI wymaga funkcjonalnego podziału 
jednostki pod kątem realizowanych grup działań i wykorzystywanych przez nie rozwiązań 
w celu określenia, czy dane rozwiązanie jest stosowane. Wynikiem samooceny jest uzyska-
nie informacji zarządczych na temat stadiów rozwoju. Dzięki zastosowanej metodzie jest 
również możliwe określenie właściwych rozwiązań i stosowanych narzędzi dla osiągnięć 
założonego celu. 
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2. Samoocena metodą PRI

Stosowanie metody PRI do samooceny kontroli zarządczej wymaga przeprowadzenia 
analizy rozwoju instytucjonalnego. Jak już wspomniano, analiza ta koncentruje się na pięciu 
podstawowych obszarach zarządzania (Bober 2015, s. 166):

 – przywództwo i strategia,
 – zarządzanie zasobami i procesami,
 – zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji,
 – partnerstwo,
 – zarządzanie usługami publicznymi.

Dla każdego z obszarów zostały zdefiniowane określone kryteria, a następnie warunki 
dla poszczególnych stadiów rozwoju (tab. 1). W celu efektywnego wykorzystania założeń 
metody PRI do oceny jednostki zostało wyodrębnionych 11 kroków postępowania. Procedurę 
wdrożenia metody PRI w JST przedstawiono na rysunku 2. 

Punktem wyjścia do przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za pomocą metody 
PRI jest uświadomienie kierownictwu jednostki i jej pracownikom potrzeby jej przeprowa-
dzenia. Wymaga to zaznajomienia decydentów z metodologią metody, w tym wskazania jej 
wymagań i zalet oraz ograniczeń. Kolejnym etapem jest powołanie zespołu zadaniowego do 
przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej. Mimo iż założenia metody nie wskazują 
bezpośrednio na liczbę członków zespołu oceniającego, to nie powinien on być większy 
niż kilkanaście osób. Zespół ten powinny tworzyć osoby reprezentujące różne szczeble 
zarządzania oraz różne wydziały urzędów. Przy doborze członków zespołu należy pamiętać, 
iż powinny to być osoby posiadające odpowiednią wiedzą na temat rozwiązań stosowanych 
w ocenianej jednostce, aby móc rzetelnie ocenić, czy wykorzystywane rozwiązania spełniają 
wymogi określone dla poszczególnych kryteriów.

Kluczowym etapem metody PRI jest przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej, 
czyli analizy poziomu rozwoju instytucjonalnego. W celu jej przeprowadzenia wykorzystuje 
się kwestionariusze diagnostyczne opracowane osobno dla gmin i powiatów. Ocena jedno-
stki jest dokonywana na podstawie 5-stopniowej skali stadiów rozwoju. Przy czym stadium 
pierwsze oznacza, że jednostka stosuje procedury i narzędzia wyznaczone przez przepisy 
prawa, a więc nie stosuje żadnych dodatkowych i nieobligatoryjnych działań. Natomiast 
stadium piąte jest wzorcem, do którego należy dążyć. Każde kolejne stadium oznacza 
przejście jednostki na wyższy poziom rozwoju instytucjonalnego. Warunkiem przejścia na 
wyższy poziom rozwoju jest spełnienie wszystkich warunków danego stadium i stadiów go 
poprzedzających. Ocena poszczególnych warunków określonych dla każdego stadium jest 
zero-jedynkowa. Tym samym określony dla danego stadium w ramach jednego z 5 kryteriów 
warunek może być jedynie całkowicie spełniony lub nie.
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Rysunek 2. Procedura wdrażania modelu PRI w jednostkach finansów publicznych 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 2. Procedura wdrażania modelu PRI w jednostkach finansów publicznych
Źródło: opracowanie własne.

Przykłady warunków definiujących określone stadia rozwoju dla kryterium 3 „Zarządzanie 
finansami” oraz kryterium 8 „Zarządzanie projektami” w obszarze „Zarządzanie zasobami 
i procesami” zaprezentowano w tabeli 2.
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Tabela 2

Warunki definiujące poszczególne stadia rozwoju w obszarze „Zarządzanie zasobami i procesami” 
w ramach kryterium 3 „Zarządzanie finansami” oraz kryterium 8 „Zarządzanie projektami”

Kryterium Stadium 
rozwoju Przykłady warunków

Zarządzanie 
finansami

I 1. Zarządzanie finansami w gminie jest prowadzone zgodnie z wymogami 
określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

II 2. W gminie sporządzane są podstawowe prognozy dotyczące dochodów 
i wydatków.

III 3. Zarządzanie finansami w gminie opiera się na wieloletnich planach finansowych.

IV 4. Zarządzanie finansami w gminie opiera się na budżecie zadaniowym 
obejmującym wydatki inwestycyjne ujęte w wieloletnich planach finansowych.

5. W dziedzinie zarządzania finansami jest przeprowadzana cykliczna ocena 
efektów działalności oraz narzędzi i procedur stosowanych w tym zakresie.

V 6. W gminie sporządzana jest analiza skutków prowadzonej polityki finansowej  
na podstawie opracowanego budżetu zadaniowego.

7. Przeprowadzana jest cykliczna ocena efektów działalności w dziedzinie 
zarządzania finansami oraz wszystkich narzędzi i procedur stosowanych w tym 
zakresie, a wyniki oceny są wykorzystywane do doskonalenia mechanizmów 
zarządzania finansami.

8. Gmina stale doskonali działalność w dziedzinie zarządzania finansami dzięki 
prowadzeniu systematycznych porównań organizacyjnych i efektów działalności  
do osiągnięć innych jednostek oraz adaptowaniu i wdrażaniu rozwiązań 
stosowanych w najlepszych jednostkach.

Zarządzanie 
projektami

I 1. Urząd realizuje zadania, wykorzystując elementy zarządzania projektami.

II 2. W urzędzie funkcjonują zespoły projektowe realizujące zadania w co najmniej 
dwóch obszarach oraz są identyfikowane, zbierane oraz upowszechniane 
informacje o potencjalnych źródłach finansowania projektów.

III 3. Wdrożony został system zarządzania projektami obejmujący co najmniej trzy 
elementy spośród poniżej wymienionych:

−	 zasady powoływania i funkcjonowania zespołów projektowych,
−	 zasady identyfikacji i wyboru projektów,
−	 zasady i metody oceny projektów i ich rezultatów,
−	 system szkoleń dla członków zespołów projektowych,
−	 zasady przeglądu i doskonalenia systemu zarządzania projektami. 

IV 4. Został wdrożony system zarządzania projektami obejmujący wszystkie jego 
elementy, pracownicy urzędu są przeszkoleni w zakresie zarządzania projektami oraz 
jest prowadzona cykliczna ocena tego systemu i stosowanych narzędzi oraz procedur.

V 5. Na potrzeby procesu zarządzania projektami są wykorzystywane technologie 
informacyjne.

6. Nieustannie doskonalone są umiejętności pracowników urzędu i innych 
jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zarządzania projektami.

7. System zarządzania projektami został wdrożony w większości jednostek 
organizacyjnych gminy, a zespoły projektowe współpracują w zakresie dzielenia 
się wiedzą i doświadczeniami.

8. Urząd doskonali system zarządzania projektami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analiza instytucjonalna gmin… (2010), s. 25–50.



119Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego...

Zastosowanie metody PRI w JST umożliwia dzięki opracowanej na jej potrzeby aplikacji 
komputerowej automatyczne przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w badanej 
jednostce w zakresie aż 20 standardów. W przypadku określenia dwóch pozostałych stan-
dardów konieczne jest udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań.

Efektem przeprowadzonej samooceny jest sporządzenie raportu podsumowującego 
pracę zespołu oceniającego. Raport taki powinien zawierać przede wszystkim skrócone 
wyniki przeprowadzonej samooceny, wnioski końcowe i rekomendacje. Z uwagi na fakt, iż 
przygotowany dokument określa bieżący stan urzędu i wskazuje na konieczność wprowa-
dzenia określonych usprawnień, powinien być zatwierdzony przez kierownictwo ocenianej 
jednostki.

Kolejne kroki dotyczą opracowania planu doskonalenia. W tym celu zespół oceniający 
przygotowuje propozycje optymalnych stadiów rozwoju dla ocenianej jednostki. Ich wybór 
następuje dopiero po przeprowadzeniu konsultacji w ramach urzędu. W fazie tej są przygoto-
wywane również karty zadań opisujące poszczególne narzędzia rozwoju instytucjonalnego, 
czyli możliwe do zastosowania rozwiązania zarządcze. Opracowany przez zespół oceniający 
plan doskonalenia wymaga pisemnego zatwierdzenia przez władze urzędu. Zdiagnozowane 
i wskazane w planie obszary wymagające usprawnienia podlegają bieżącej i okresowej 
kontroli oraz ocenie.

Ostatnim krokiem postępowania jest wyznaczenie kolejnego terminu samooceny. Mimo 
że założenia metody PRI nie określają częstotliwości dokonywania samooceny jednostki, to 
zgodnie ze standardem E20 Samoocena powinno się ją przeprowadzać przynajmniej raz w roku.

3. Wykorzystanie metody PRI do oceny realizacji standardów kontroli 
zarządczej

Jak już wspomniano, założenia i konstrukcja metody PRI umożliwiają ocenę realizacji 
standardów kontroli zarządczej zgodnie z zaleceniami określonymi w Komunikacie (2009). 
Przeprowadzając analizę instytucjonalną, automatycznie uzyskuje się wiedzę na temat poziomu 
spełniania 20 spośród 22 standardów kontroli zarządczej. W przypadku standardu E21 Audyt 
wewnętrzny dla uzyskania oceny niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych 
pytań dotyczących konieczności przeprowadzania przez jednostkę audytu wewnętrznego (por. 
tab. 3). Natomiast ocenę stopnia realizacji standardu E22 Uzyskanie zapewnienia o stanie kon-
troli zarządczej zapewnia w sposób bezpośredni samo przeprowadzenie samooceny metodą 
PRI uzupełnione o wyniki analiz pochodzących z pytań dodatkowych.

Metoda PRI umożliwia również odniesienie uzyskanych wyników do oceny stopnia 
funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej bądź jej braku. Jest ona bowiem 
dostosowana do wymogów określonych przez Ministra Finansów w zakresie wzoru oświad-
czenia o stanie kontroli zarządczej (Rozporządzenie, 2010). Pozwala ona na automatyczne 
odniesienie oceny do trzech poziomów z działu pierwszego oświadczenia kierownika jed-
nostki, to jest części A, B i C.
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Tabela 3

Informacje dodatkowe dla oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji standar-
du E21 Audyt wewnętrzny

Lp. Pytanie

1a. Czy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych jednostka (gmina/powiat) była objęta 
obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego?

1b. Czy w JST i w jej jednostkach organizacyjnych audyt wewnętrzny prowadził zgodnie z przepisami 
ustawy o finansach publicznych: audytor albo usługodawca?

2. Czy w JST (w tym w jej jednostkach organizacyjnych) w roku poprzedzającym były przeprowadzane 
kontrole, w tym kontrole lub audyty zewnętrznych podmiotów (np. NIK, RIO, wojewoda, kontrola 
skarbowa, państwowe inspekcje i straże, instytucje: wdrażająca, pośrednicząca, zarządzająca, 
audytowa, Komisja Europejska)?

3. Czy w wyniki przeprowadzonych audytów i kontroli lub w inny udokumentowany sposób (np. wyroki 
sądów) zostały wskazane nieprawidłowości w działalności JST (w tym jej jednostek organizacyjnych), 
tj. w zakresie:
 – zgodności z przepisami prawa,
 – skuteczności i efektywności (np. wykazano, że jakiś cel lub zadanie nie zostało zrealizowane, 

wykazano niegospodarność),
 – wiarygodność sprawozdań (np. wykazano nierzetelność sprawozdań finansowych).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bober (2015), s. 177–178.

W celu dokonania oceny stanu kontroli zarządczej, tak jak dla innych kryteriów ocenia-
nych w metodzie PRI, przyjęto tak zwany stan modelowy. Stanem tym określa się funkcjono-
wanie w gminie lub powiecie w stopniu zadowalającym adekwatnej, skutecznej i efektywnej 
kontroli zarządczej. Ocena tego stanu jest przeprowadzana w dwóch etapach. W pierwszym 
etapie następuje na podstawie przeprowadzonej analizy instytucjonalnej weryfikacja stanu 
realizacji standardów kontroli zarządczej. W etapie drugim ma miejsce identyfikacja do-
datkowych informacji w zakresie realizacji standardu E21 Audyt wewnętrzny. Warunki dla 
określenia stopnia funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej przedstawiono w tabeli 4.

Należy podkreślić, iż zastosowanie metody PRI do oceny stopnia funkcjonowania 
kontroli zarządczej nie rozstrzyga o stanie jej funkcjonowania, a jedynie stanowi źródło 
informacji niezbędnych do przeprowadzenia takiej oceny. Ponadto dokumentuje stan fak-
tyczny ocenianej jednostki. 
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Tabela 4

Warunki określające stopień funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce (gminie/powicie)

Poziom Charakterystyka Warunki określające stopień kontroli zarządczej

A W jednostce funkcjonuje 
adekwatna, skuteczne 
i efektywna kontrola 
zarządcza 

1. W stopniu podstawowym zostały zrealizowane wszystkie standardy.

2. Nie występują różnice między poziomem rozwoju 
instytucjonalnego, na jakim jednostka się znalazła, a poziomem,  
do którego dąży, tzn. nie określono kryteriów do spełnienia.

3. W ramach oceny standardu E21 Audyt wewnętrzny ustalono, iż 
JST i podległe jej jednostki organizacyjne nie miały obowiązku 
prowadzenia audytu wewnętrznego lub gdy ciążył na nich taki 
obowiązek, przeprowadzały go zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych.

4. W JST i jednostkach organizacyjnych w ostatnim roku 
przeprowadzone audyty i kontrole nie wykazały nieprawidłowości. 

B W jednostce 
w ograniczonym stopniu 
funkcjonuje adekwatna, 
skuteczna i efektywna 
kontrola zarządcza

Różne kombinacje warunków, które nie zostały zakwalifikowane  
do oceny A lub C.

C W jednostce nie 
funkcjonuje adekwatna, 
skuteczna i efektywna 
kontrola zarządcza

1. Nie zostały zrealizowane w stopniu podstawowym wszystkie 
standardy.

2. Mimo ustawowego obowiązku jednostka nie prowadziła audytu 
wewnętrznego.

3. Przeprowadzone w ciągu ostatniego roku audyty i kontrole 
wykazały nieprawidłowości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bober (2015), s. 180.

Uwagi końcowe

Mimo iż metoda PRI została zaprojektowana specjalnie dla polskich JST we współpracy 
z przedstawicielami tych środowisk, w praktyce nie cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Do tej pory bowiem została zastosowana przez 14 JST, to jest 35 gmin funkcjonujących 
w ramach 14 powiatów. Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny braku chęci przeprowa-
dzenia analizy rozwoju instytucjonalnego jednostki za jej pośrednictwem. Jak wykazano, 
metoda posiada szeroki wachlarz możliwości w zakresie dostarczania informacji, formuło-
wania wniosków i zaleceń oraz monitorowania ich realizacji przy stosunkowo niewielkim 
nakładzie czasu i pracy. Analizując jednak założenia metody, można wskazać na jej pewne 
ograniczenia. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć ograniczony zakres zastosowania 
(tylko gminy i powiaty), szybkie tempo dezaktualizacji metody oraz przyjęty system oceny. 
Zalety i ograniczenia metody PRI przedstawiono w tabeli 5.
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Tabela 5

Zalety i ograniczenia stosowania metody PRI w praktyce JST do oceny systemu kontroli zarządczej

Zalety Ograniczenia

1. Brak konieczności wcześniejszego przeprowadzania 
szkoleń dla członków zespołu oceniającego z zakresu 
stosowania metody PRI.

1. Ograniczenie zastosowania metody tylko 
i wyłączenie do gmin i powiatów. 

2. Brak formalnego wymogu gromadzenia dokumentacji 
potwierdzającej stan faktyczny dla poszczególnych  
kryteriów, co w konsekwencji przyczynia się  
do skrócenia i uproszczenia procesu samooceny.

2. Brak odrębnego arkusza samooceny dla 
potrzeb miast na prawach powiatu, których 
specyfika obejmuje zarówno funkcje gminy, 
jak i powiatu.

3. Odpowiednia konstrukcja kwestionariusza umożliwiająca 
w szybki, sprawny i precyzyjny sposób określenie stanu 
faktycznego.

3. Wysokie wymagania wobec cech członków 
zespołu oceniającego w zakresie:

−	 rzetelności,
−	 skrupulatności,
−	 obiektywizmu,
−	 krytycznego podejścia do własnej 
jednostki.

4. Odpowiednio skonstruowana aplikacja komputerowa 
umożliwiająca:

−	 eliminację potrzeby korzystania z wersji papierowej,
−	 automatyczne generowanie raportów z analizy,
−	 prezentację wyników samooceny i naniesionych stadiów 
optymalnych,
−	 eliminację ryzyka popełnienia błędu przy określaniu 
stadiów rozwoju.

4. Zastosowany system oceny  
„zero-jedynkowy”, który może powodować 
spadek przydatności szczególnie w dużych 
jednostkach lub w jednostkach stosujących 
zaawansowane rozwiązania z zakresu 
zarządzania jakością.

5. Duże tempo dezaktualizacji metody.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Żabiński (2012), s. 57–76.

Należy podkreślić, iż dzięki zastosowaniu omówionych procedur JST otrzymują rzetelne 
i wiarygodne informacje na temat funkcjonowania kontroli zarządczej, a stosowane w meto-
dzie PRI narzędzia umożliwiają dokumentowanie działań w tym zakresie.
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functioning of management control. 
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Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej 
w urzędach skarbowych na podstawie  

obowiązujących przepisów prawa,  
z uwzględnieniem wyników kontroli NIK

Małgorzata Makowiecka*

Streszczenie: Cel – W artykule wskazano funkcje i zadania administracji skarbowej oraz cele i mierniki dzia-
łalności skarbowej, których realizacja podlega samoocenie.
Metodologia badania – Analiza obejmuje prawidłowość stosowania uregulowań prawnych ukierunkowanych 
na osiąganie wyznaczonych celów i odniesienie się do wyników kontroli NIK.
Wyniki – Poznano etapy i metody wdrażania funkcjonowania kontroli zarządczej w administracji skarbowej. 
Ponadto uzyskano informację, czy odpowiednio zadziałał system zapewniający funkcjonowanie adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w tych jednostkach.
Oryginalność/wartość – Oceny dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie in-
formacji NIK o wynikach kontroli „Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych 
jednostkach administracji rządowej” z 19 marca 2015 roku (nr ewidencyjny 26/2015/P/14/011/KBF). Mate-
riał zawarty w artykule umożliwia obiektywne zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania 
kontroli zarządczej w urzędach skarbowych. Pozwala on dodatkowo na wyciągnięcie wniosków dotyczących 
istniejącego stanu faktycznego w tym zakresie.

Słowa kluczowe: finanse publiczne, kontrola zarządcza, urząd skarbowy

Wprowadzenie

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że rząd nieustannie podejmuje działania 
reformujące finanse publiczne, które pozwoliłyby wdrożyć najnowsze osiągnięcia w zakresie 
nowoczesnych metod planowania oraz zarządzania wydatkami publicznymi. W dobie ogólnego 
kryzysu gospodarczego racjonalne jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, które wpłyną 
na poprawę efektywności funkcjonowania sektora publicznego oraz pozwolą zwiększyć za-
ufanie obywateli do działań administracji publicznej i przyczynią się do zmniejszenia deficytu 
publicznego. Głównym problemem utrudniającym nowe rozwiązania są rozwiązania, które 
stosowano w poprzednich systemach, a także brak optymalnej akceptacji na nowe wyzwania, 
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które winny być zorientowane na osiąganie celów. Instrumentem pomocnym w odejściu od 
stereotypowych praktyk miała być kontrola zarządcza wprowadzona ustawą z 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych. Kontrola zarządcza ma sprawić, aby jednostki sektora 
finansów publicznych, wykonując swoje zadania, osiągnęły postawione przed nimi cele.

1. funkcje i zadania urzędów skarbowych

Urzędy skarbowe funkcjonują w Polsce w ramach administracji podatkowej, w skład której 
wchodzi między innymi 16 izb skarbowych i 400 urzędów skarbowych, w tym 20 urzędów skar-
bowych ds. obsługi dużych podatników, funkcjonującej od 1 stycznia 2004 roku (Andrzejak).

W administracji podatkowej wyróżnia się następujące organy podatkowe: minister właś-
ciwy ds. finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej, dyrektor Biura Krajowej Informacji 
Podatkowej i naczelnik urzędu skarbowego (Ustawa, 2015, art. 7).

Ustawodawca skonstruował podległość poszczególnych organów w ten sposób, że mini-
strowi właściwemu ds. finansów publicznych podlegają dyrektorzy izb skarbowych, dyrektor 
Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych. Dodatkowo nad 
działalnością naczelników urzędów skarbowych nadzór sprawują dyrektorzy izb skarbowych.

Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania za pomocą urzędu skarbowego. 
Główne zadania naczelnika określone zostały w ustawie z 10 lipca 2015 roku o administracji 
podatkowej (tab. 1).

Tabela 1

Zadania naczelnika urzędu skarbowego

L.p. Zadanie

1. Ustalanie, określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych,  
jak również innych należności na podstawie odrębnych przepisów (z wyjątkiem podatków  
i należności budżetowych, których ustalanie, określanie i pobór należy do innych organów).

2. Pobór należności stanowiących dochód budżetu państwa, ustalanych lub określanych  
przez inne organy w przypadkach wskazanych w odrębnych przepisach.

3. Zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, 
w tym przez centrum obsługi oraz asystenta podatnika.

4. Ewidencja podatników i płatników.

5. Wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających.

6. Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

7. Prowadzenie postępowań karnych skarbowych w zakresie określonym w ustawie Kodeks karny 
skarbowy oraz postępowań karnych określonych w ustawie o rachunkowości.

8. Wykonywanie kar i środków karnych w zakresie określonym w ustawach: Kodeks karny wykonawczy 
i Kodeks karny skarbowy.

9. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Ustawa (2015), art. 11.
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Zadania realizowane w urzędach skarbowych są oceniane z dwóch stron: ze strony 
merytorycznej i strony formalnej. Oba te elementy są niezbędne do poprawnego wykonania 
zadania, gdyż niedopuszczalne jest zarówno popełnienie błędu w obszarze ustaleń meryto-
rycznych, jak i niezastosowanie się do wymogów formalnych.

Podstawą do oceny strony merytorycznej jest sprawdzanie stosowania przepisów prawa 
materialnego, w szczególności tak zwanych ustaw podatkowych (np. ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, o podatku od towarów i usług, 
o podatku od spadków i darowizn). Kwestie formalne uregulowane są natomiast w aktach 
prawnych normujących procedury postępowania, czyli głównie w Ordynacji podatkowej lub 
Kodeksie postępowania administracyjnego. Brak któregoś z powyżej wskazanych elementów 
spowoduje, że zadanie nie zostanie prawidłowo wykonane, co będzie postrzegane negatywnie.

Obecnie, w dobie dążenia do stworzenia administracji przyjaznej podatnikowi, ważną 
rolę odgrywa budowanie zaufania podatnika do instytucji państwowych. Poza tym przy 
wykonywaniu zadań kojarzonych przez obywateli (podatników) typowo z obszarem fi-
skalnym (niestety nie zawsze pozytywnie) nie można zapomnieć także o innym ważnym 
zadaniu nałożonym ustawowo, jakim jest zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w pra-
widłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. Odpowiednie ukierunkowanie działań 
w tym obszarze może bowiem zaprocentować w przyszłości zwiększeniem dobrowolnego 
wypełniania obowiązków podatkowych. W tym celu coraz częściej przeprowadzane są na 
dużą skalę różne działania prewencyjne i kampanie informacyjne. Ponadto ustawodawca 
zdecydował się na stworzenie centrów obsługi podatników i powołanie asystentów dla 
podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Wszystkie wskazane powyżej zadania przyporządkowane są odpowiednim obszarom 
działalności jednostki i powinny zostać objęte procesem kontroli zarządczej, którą stanowi 
ogół działań podejmowanych w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (Ustawa, 2009, art. 68 ust. 1). Do zapewnienia 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zobowiązani są 
kierownicy jednostek (Ustawa, 2009, art. 69).

2. Cele i mierniki działalności skarbowej przedmiotem kontroli zarządczej

Podstawowym celem działalności administracji podatkowej jest pobieranie dochodów po-
datkowych w najbardziej skuteczny, sprawiedliwy i wydajny sposób. Realizacja tego celu 
ma zapewnić stały i terminowy dopływ do budżetu państwa dochodów z tytułu podatków 
i innych należności podatkowych (Andrzejak, 2016).

Zrealizowanie wyznaczonego celu jednostki jest główną funkcją kontroli zarządczej. 
Sposób wyznaczenia celów i pomiaru ich realizacji ma charakter podstawowy i zindywi-
dualizowany dla każdej jednostki. Jednocześnie do osiągnięcia określonego celu w sposób  
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zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy niezbędne jest, aby kierownik jednost-
ki prawidłowo wdrożył i monitorował elementy kontroli zarządczej we wszystkich aspektach 
działalności jednostki (Chojna-Duch, 2012, s. 92).

Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w obszarze 
dotyczącym celów i zarządzania ryzykiem przy ustalaniu hierarchii celów i zadań bardzo 
pomocne jest określenie misji danej jednostki. Przykładowo Ministerstwo Finansów przy 
określaniu misji uznało, że priorytetem jest „zapewnienie bezpieczeństwa finansów pub-
licznych, sprawne zarządzanie finansami państwa i wysoka jakość świadczonych usług” 
(Misja i wizja…).

Cele powinny być określone jasno w co najmniej rocznej perspektywie czasu. Przy ich 
określaniu należy wskazać mierniki, zasady monitorowania stanu ich osiągnięcia, a także 
zasady sprawozdawczości z realizacji planów (Puchacz, 2009, s. 40).

Cele winny być określone na poziomie wystarczającym, nie zaś absolutnym. Przy 
określaniu celów należy wziąć pod uwagę możliwości danej jednostki, aby nie stały się one 
abstrakcją do wykonania. Z drugiej jednak strony należy się kierować również kategorią 
zmierzającą do wypracowywania postępu i rozwoju wyników w danym obszarze, a nie 
jedynie utrwalającą stan obecny w tym zakresie.

Przy określaniu celów konieczne jest spełnienie warunku istotności, co oznacza, że 
należy się skupić na objęciu analizą najważniejszych obszarów działalności jednostki. 
Podstawową zasadą jest precyzyjne i konkretne określenie celu. Będzie ona spełniona, gdy 
sformułowana zostanie w sposób jasny i zapewniający jednoznaczną interpretację oraz przez 
precyzyjny opis stanu rzeczy, które mają być wynikiem realizacji zadania. Precyzyjne i kon-
kretne określenie celów nie ma zatem nic wspólnego ze zbyt szczegółowym i obszernym 
definiowaniem ani też stosowaniem niezrozumiałych skrótów. Konstrukcja określania celów 
musi być spójna (czyli posiadać cechę wzajemnej zgodności celów) i pozwolić na zmierzenie 
stopnia osiągnięcia celów za pomocą mierników, które stanowią kluczowy element zarzą-
dzania jednostką.

Mierniki, na podstawie których następuje ocena działalności całej jednostki, powinny 
tworzyć logiczną całość (czyli tak samo jak zdefiniowane cele), być spójne na wszystkich 
poziomach zarządzania jednostką. Metoda skutecznego wyznaczenia mierników polega na 
wskazaniu wartości bazowych (początkowych) i wartości planowanych.

Przykładowe cele wyznaczone do realizacji przez urzędy skarbowe oraz mierniki okre-
ślające stopień realizacji tych celów przedstawiono na rysunku 1.

Biorąc powyższe pod uwagę, podczas wyznaczania celów i zadań dla jednostki niezbędne 
jest stworzenie procedury nie tylko w zakresie samego definiowania mierników, ale również 
ich wartości docelowych i zasad monitorowania. Dlatego też procedury powinny zawierać 
w szczególności charakterystykę mierników, metodę ich tworzenia i akceptowania, a także 
wskazywać osoby odpowiedzialne za wyniki przeprowadzanego procesu w ramach kontroli 
zarządczej (głównie w procesie samego zarządzania ryzykiem).
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Rysunek 1. Cele i mierniki urzędów skarbowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie planów działalności Urzędu Skarbowego w Gryfinie i Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Szczecinie na lata 2012–2013 (publikacje w BIP). 
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zawierać w szczególności charakterystykę mierników, metodę ich tworzenia i akceptowania, 

a także wskazywać osoby odpowiedzialne za wyniki przeprowadzanego procesu w ramach 

kontroli zarządczej (głównie w procesie samego zarządzania ryzykiem). 

W standardach kontroli zarządczej grupa wytycznych odnosząca się do systemu 

URZĘDÓW SKARBOWYCH 

Zapewnienie wpływów budżetowych 
na poziomie określonym w ustawie 
budżetowej. 

Ułatwienie legalnej działalności 
gospodarczej i usuwanie barier 
biurokratycznych oraz doskonalenie 
współpracy. 
 

Zapewnienie dochodów budżetu  
dla państwa z tytułu podatków 
i należności niepodatkowych. 

Skrócenie okresu pomiędzy 
wszczęciem postępowania 
podatkowego a zakończeniem 
kontroli podatkowej. 

Poprawa efektywności  
i profesjonalnego działania urzędu. 

Kwota podatkowych dochodów 
budżetu państwa w odniesieniu  
do określonej w ustawie budżetowej. 

Udział deklaracji podatkowych 
złożonych organom skarbowym 
elektronicznie do ogółu składanych 
deklaracji. 

Wysokość kwoty wpływów z tytułu 
należności stanowiących dochód 
budżetu państwa w stosunku  
do wysokości kwoty należności 
budżetowych. 

Średni upływ czasu od dnia 
zakończenia kontroli podatkowej  
do dnia wszczęcia postępowania 
podatkowego będącego efektem  
tej kontroli (w stosunku do roku 
poprzedniego). 

Mierniki oceny wykonania zadań 
przez urzędy skarbowe w zakresie 
realizacji polityki finansowej państwa 
w obszarach tematycznych: 
rejestracja, wymiar, rachunkowość 
podatkowa, kontrola podatkowa, 
egzekucja administracyjna. 

Rysunek 1. Cele i mierniki urzędów skarbowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie planów działalności Urzędu Skarbowego w Gryfinie i Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Szczecinie na lata 2012–2013 (publikacje w BIP).

W standardach kontroli zarządczej grupa wytycznych odnosząca się do systemu wyzna-
czania celów i zadań oraz określania mierników nosi nazwę „Cele i zarządzanie ryzykiem” 
(Komunikat, 2009, II B). Oba te obszary nie mogą być od siebie oderwane, gdyż tylko łącznie 
będą służyły sprawnemu zarządzaniu jednostką. Istotnym elementem kontroli zarządczej jest 
nie tylko sztywne ustalenie misji, celów, zadań czy wskaźników, ale przede wszystkim ocena 
zasadności przyjętych założeń na podstawie przeprowadzonej procedury zarządzania ryzykiem.

Proces zarządzania ryzykiem wiąże się ściśle z celami, jakie realizuje jednostka. Na 
drodze do osiągnięcia celów często pojawiają się przeszkody, które dla potrzeb kontroli 
zarządczej nazwane zostały ryzykiem. Ryzyko utrudniające lub nawet uniemożliwiające 
realizację celów musi być zarządzane, jednak warunkiem sprawnego i poprawnego zarzą-
dzania jest jego dokładne poznanie i opisanie. Do elementów systemu zarządzania ryzykiem 
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zalicza się w szczególności: identyfikację ryzyka, analizę (ocenę) ryzyka i reakcję na ryzyko. 
Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań powinna być przeprowadzana nie rza-
dziej niż raz w roku. Jednak w przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje 
jednostka, należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka (Komunikat, 2012, pkt 3).

Bardzo duże znaczenie ma czas przeprowadzenia identyfikacji ryzyka, ponieważ ryzyko, 
które nie zostanie zidentyfikowane na etapie wstępnym, nie będzie brane pod uwagę w dal-
szych etapach zarządzania ryzykiem. Zalecanym okresem identyfikowania ryzyka jest czas, 
w którym określane są cele i zadania na rok następny. Identyfikacja polega na opisaniu 
przyczyn wystąpienia ryzyka oraz możliwych jego skutków. Wskazane jest, aby w pracach 
uczestniczyły te same osoby, które będą później odpowiedzialne za realizację celów i zadań. 
W wyniku przeprowadzonej identyfikacji powstaje lista rodzajów ryzyka utożsamianych ze 
sformułowanymi wcześniej celami i zadaniami jednostki.

Jako przykładowe rodzaje ryzyka mogące wystąpić podczas wykonywania zadań przez 
jednostki administracji skarbowej można wskazać:

a) w ramach zadań dotyczących ustalania, określania i poboru podatków oraz 
niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności: prow-
adzenie postępowania podatkowego z naruszeniem przepisów prawa, wydanie 
nieprawidłowego rozstrzygnięcia, nieterminowe rozliczanie wpływów budżetowych;

b) w ramach zadań zapewniających obsługę i wsparcie podatnika w prawidłowym 
wykonywaniu obowiązków podatkowych: udostępnienie informacji z naruszeniem 
prawa, nieaktualizowanie opublikowanych informacji lub nieudostępnienie informa-
cji, które powinny zostać rozpowszechnione;

c) przy ewidencjonowaniu podatników i płatników: nierzetelna analiza dokumentów, 
popełnianie błędu przy wprowadzaniu danych do systemów komputerowych, nieak-
tualizowanie danych rejestracyjnych;

d) w ramach wykonywania kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających: niepra-
widłowe wszczęcie kontroli podatkowej, niepełne lub niekompletne ustalenie stanu 
faktycznego, niezachowanie procedur obowiązujących w postępowaniu kontrolnym, 
nieprawidłowe udokumentowanie czynności sprawdzających;

e) w toku wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych: prowadze-
nie postępowania egzekucyjnego z naruszeniem prawa, niepodejmowanie czynności 
i środków egzekucyjnych, nieprawidłowe rozliczenie uzyskanych należności, brak 
monitorowania majątku zobowiązanego;

f) przy prowadzeniu postępowań karnych skarbowych i karnych oraz przy wykonywa-
niu kar i środków karnych: pozostawienie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa/wykroczenia skarbowego bez rozpoznania, nieprawidłowa kwalifikacja 
prawna czynu, dopuszczenie do przedawnienia karalności czynu;

g) w ramach wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach: 
wydanie zaświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, nieprawidłowa analiza 
oświadczenia majątkowego radnego/pracownika jednostki samorządu terytorialnego, 
nieterminowe załatwienie skargi lub wniosku.
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Zidentyfikowane rodzaje ryzyka należy poddać analizie mającej na celu ustalenie praw-
dopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka oraz możliwych jego skutków (Komunikat, 
2012, pkt 4). Celem analizy jest poznanie zakresu, w jakim poszczególne rodzaje ryzyka 
mogą wpłynąć na zakłócenie w osiągnięciu zamierzonego celu. Analiza polega na oszaco-
waniu istotności ryzyka w postaci określenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia i oceny 
skutków jego wystąpienia. Jednostka sama ustala ramy szacowania istotności ryzyka, ale 
powinna to robić w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom dokonanie jak najbardziej 
obiektywnej analizy.

Przykładowe skale oceny prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia poszczególnych 
rodzajów ryzyka zostały wskazane w załączniku nr 2 do „Szczegółowych wytycznych 
dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem”. Jedną 
z propozycji ustalenia współczynnika istotności ryzyka jest zastosowanie 5-stopniowej skali: 

a) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – rzadkie (1 pkt), mało prawdopodobne 
(2 pkt), średnie (3 pkt), prawdopodobne (4 pkt), prawie pewne (5 pkt);

b) skutek wystąpienia ryzyka – nieznaczny (1 pkt), mały (2 pkt), średni (3 pkt), poważny 
(4 pkt), katastrofalny (5 pkt).

Po określeniu prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia poszczególnych rodzajów 
ryzyka należy ustalić współczynnik istotności ryzyka oraz dokonać jego oceny. Dzięki 
współczynnikowi możliwe jest uporządkowanie zidentyfikowanych i oszacowanych ro-
dzajów ryzyka ze względu na ich znaczenie dla ewentualnego zagrożenia realizacji celów 
i zadań w jednostce. Do oceny istotności ryzyka można stosować skalę, która obejmuje 
następujące poziomy: wysoki (istotnie wpływający na kluczową działalność jednostki), 
średni (potencjalnie wpływający na kluczową działalność jednostki) i niski (niemający 
wpływu na kluczową działalność jednostki).

Następnym etapem zarządzania ryzykiem jest określenie akceptowanego poziomu 
ryzyka, to znaczy takiego, który kierownik jednostki będzie w stanie zaakceptować bez 
podej mowania żadnych kroków w stosunku do danego ryzyka. Akceptowany poziom ryzyka 
powinien być jasno określony i odpowiednio zakomunikowany.

Po dokonaniu analizy poszczególnych rodzajów ryzyka można uszeregować je w formie gra-
ficznej. W zależności od tego, który model zastosowano przy ustalaniu współczynnika istotności 
ryzyka, taki sam należy uwzględnić przy projektowaniu mapy ryzyka. Graficzne przedstawienie 
analizy ryzyka pozwoli na zobrazowanie rodzajów ryzyka w sposób przejrzysty i klarowny.

Kolejnym niezbędnym elementem procesu zarządzania ryzykiem jest ustalenie reakcji 
na ryzyko. W stosunku do każdego istotnego ryzyka kierownik jednostki powinien określić 
rodzaj reakcji na ryzyko: działanie, przeniesienie, tolerowanie lub wycofanie się (Komunikat, 
2012, pkt 5). Podstawowym rodzajem reakcji na ryzyko w jednostce jest działanie rozumiane 
jako kontrolowanie i ograniczanie. W przypadku tego rodzaju reakcji na ryzyko wskazuje 
się odpowiednie mechanizmy kontroli, które z czasem powinny spowodować wykrycie 
i skorygowanie niepożądanych rezultatów oraz ograniczenie ponownego ich wystąpienia. 
Mechanizmy kontroli powinny zachować odpowiednią proporcję w stosunku do ryzyka 
i gwarantować, że ewentualna strata zmieści się w ramach akceptowanego poziomu ryzyka.
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Reakcja na ryzyko w postaci przeniesienia może się wiązać z obarczeniem odpowie-
dzialnością za skutki ryzyka podmiotu zewnętrznego (np. zawarcie umowy ubezpieczenia 
lub zatrudnienie podmiotu zewnętrznego do dokonania określonych zadań). Tolerowanie 
ryzyka to świadome przyzwolenie na jego istnienie bez podejmowania działań. Natomiast 
zakończenie działań obarczonych ryzykiem będzie polegało na rezygnacji z działań, gdyż 
wówczas ryzyko zostało już wyeliminowane.

Razem z działaniami wykonywanymi w ramach zarządzania ryzykiem należy ustalić 
mechanizmy kontroli oraz zapewnić możliwość monitorowania i oceny kontroli zarządczej. 
Kierownik jednostki, sprawując kontrolę, powinien w szczególności: odpowiednio doku-
mentować system kontroli zarządczej, prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań, zapewnić 
ciągłość działalności jednostki, skutecznie chronić zasoby jednostki przed dostępem osób 
nieuprawnionych oraz stworzyć szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji 
finansowych i gospodarczych, a także systemów informatycznych. Natomiast w ramach 
monitorowania i oceny kontroli zarządczej bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie 
się do przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej.

3. Samoocena formą sprawdzania realizacji celów kontroli zarządczej

Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku zapoczątkowała funkcjonowanie kontroli 
zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, definiując ją jako działania podej-
mowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy. Ustawodawca wskazał jednocześnie osoby odpowiedzialne za 
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 
Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
jest jej monitorowanie, a także ocena jej funkcjonowania. Sposób oceny może przybrać 
różne formy, może być ona dokonana na przykład w drodze samooceny kontroli zarządczej 
(Komunikat, 2011).

Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej w urzędach skarbowych dokonuje się co 
najmniej raz w roku samooceny kontroli zarządczej. Może ona dotyczyć poszczególnych 
procesów zachodzących w urzędzie skarbowym lub obszarów działalności, albo też po-
szczególnych elementów kontroli zarządczej. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystuje 
się między innymi opracowane do tego celu kwestionariusze lub ankiety, które wypełniane 
są przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi w urzędzie i przez pracowników. 
Samoocena może mieć też formę warsztatów polegających na zorganizowaniu otwartej 
dyskusji wśród pracowników. Istnieje również możliwość przeprowadzenia samooceny za 
pomocą tak zwanej Wspólnej Metody Oceny CAF dedykowanej dla jednostek administracji 
publicznej (Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, 2016).

Najczęściej wykorzystywaną metodą do przeprowadzania samooceny kontroli za-
rządczej jest jednak ankieta. Wybór takiej formy wydaje się być najbardziej uzasadniony 
dlatego, że przykładowe ankiety do przeprowadzenia samooceny przedstawione zostały 



133Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędach skarbowych...

w Komunikacie nr 3 Ministra Finansów odnoszącym się do zagadnień dotyczących właśnie 
samooceny kontroli zarządczej (takie rozwiązanie można zatem utożsamiać niejako z suge-
stią ustawodawcy do zastosowania tej metody). Korzystanie z ankiet zasadne byłoby również 
w przypadku, gdy samoocena przeprowadzana jest w stosunkowo dużej jednostce lub gdy 
kierownictwu zależałoby na zminimalizowaniu czasu przeznaczonego na badania albo też 
kosztów gromadzenia informacji.

Samoocena kontroli zarządczej jest procesem, w toku którego analizowana jest prawid-
łowość funkcjonowania kontroli zarządczej. Należy jednak mieć na uwadze, że samoocena 
nie może być traktowana jako jedyne narzędzie służące do oceny kontroli zarządczej w jed-
nostce. Samoocenę traktować się powinno raczej jako jedno z narzędzi wykorzystywanych 
w ramach monitoringu kontroli zarządczej.

Udział w tym procesie biorą zarówno pracownicy, jak i kierownictwo badanej jedno-
stki, dlatego też wyniki analiz można uzyskać w stosunkowo niedługim czasie. Ponadto 
udział pracowników jednostki w przeprowadzanych czynnościach może się przyczynić do 
zgłębiania samej istoty funkcjonowania kontroli zarządczej, a co za tym idzie – również 
doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem. Pozytywnym efektem samooceny może być 
także poprawa komunikacji pomiędzy szczeblami w strukturze organizacyjnej zarówno 
w pozycji poziomej, jak i pionowej. Dzięki samoocenie kontroli zarządczej wielu kierowni-
ków i pracowników uświadamia sobie, jak bardzo ważne jest jej prawidłowe funkcjonowanie.

Podczas przeprowadzania samooceny istnieje również ryzyko otrzymania niewiarygod-
nych wyników. Sytuacja taka może mieć miejsce między innymi w przypadku ankietowania 
niedużych jednostek, w których osoby biorące udział w badaniu obawiają się pozbawienia 
ich anonimowości. Ponadto powodem uzyskania nieprawdziwych wyników może być też 
niedostateczne przygotowanie osób uczestniczących w samoocenie, dlatego tak istotnym 
elementem jest odpowiednie przeszkolenie. Ważne jest, aby osoby ankietowane posiadały 
co najmniej podstawową wiedzę na temat zasad obowiązujących w obszarze kontroli za-
rządczej, zrozumiały istotę samooceny, a przede wszystkim zapoznały się ze sposobem jej 
przeprowadzania.

Przykłady sytuacji mogących wpływać na zwiększenie ryzyka uzyskania nieprawdzi-
wych wyników samooceny są następujące (Komunikat, 2011, I.4):

a) brak odpowiedniego wsparcia ze strony kierownictwa jednostki;
b) powołanie na koordynatora samooceny osoby bez odpowiedniej wiedzy oraz 

umie jętności;
c) zbyt duże ograniczenie zakresu samooceny;
d) niezrozumienie przez pracowników jednostki celu samooceny;
e) nieprawidłowe oszacowanie zasobów (czas, ludzie) niezbędnych do sprawnego 

przeprowadzenia oraz udokumentowania samooceny;
f) skłanianie pracowników do udzielania odpowiedzi oczekiwanych zamiast szczerych.
Kluczowe znaczenie w procesie samooceny ma wsparcie kierownictwa, które powinno 

brać czynny udział w każdym etapie procesu. Pracownicy muszą mieć gwarancję, że 
wypełniając ankietę, nie będą ponosili żadnych negatywnych skutków wyrażenia swojej 
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opinii. Dużą rolę będzie odgrywała w tej materii anonimowość ankiet i odpowiednie 
zorganizowanie miejsca przeprowadzania badania (w wielu jednostkach dla zwiększenia 
bezpieczeństwa anonimowości preferuje się elektroniczne wypełnianie ankiet oraz prakty-
kuje się wyznaczenie tylko kilku stanowisk komputerowych, z których będą mogli korzystać 
wszyscy pracownicy).

Zadaniem kierownictwa jest także prawidłowe dobranie obsady zajmującej się koordy-
nacją samooceny. Zazwyczaj osobami takimi są pracownicy wykonujący zadania w ramach 
całego procesu kontroli zarządczej w jednostce, na przykład koordynator kontroli zarządczej 
(ale uczestniczący wcześniej w szkoleniach i posiadający fachową wiedzę w tym obszarze).

Wiarygodność i poprawność wyników uzależnione są również od poprawnego określenia 
zakresu samooceny. Istnieje wiele możliwości ankietowania przedmiotowego. Może to być 
badanie wybranych obszarów działalności jednostki lub wybranych zagadnień. Dodatkowo 
samooceną może być też objęta cała jednostka. Podstawową zasadą powinno być jednak 
to, że samoocena obowiązkowo obejmuje swym zakresem te obszary, które służą realizacji 
kluczowych celów i zadań jednostki.

Newralgicznym punktem odniesienia do uzyskania wiarygodnych wyników samooceny 
jest ponadto sam sposób przygotowania ankiet oraz optymalne zaplanowanie czasu na 
przeprowadzenie samooceny. Ankiety można konstruować na wiele sposobów, zadawane 
pytania mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty albo mogą być to pytania oczekujące 
odpowiedzi przeczących lub potwierdzających. Ważnym aspektem jest też kwestia ustalenia 
kręgu uczestników biorących udział w badaniu, to znaczy tego, czy obejmowały będą one 
wszystkich pracowników, czy tylko kadrę kierowniczą lub tylko osoby wykonujące swoje 
obowiązki w określonych komórkach. Ponadto ankiety powinny zawierać pytania, które 
skonstruowane zostaną w sposób zrozumiały dla wszystkich osób biorących udział w samo-
ocenie. Przykładowe pytania w ankiecie samooceny przedstawiono w tabeli 2.

Nie bez znaczenia jest zaplanowanie czasu, w którym samoocena będzie przeprowadzana. 
Przygotowując samoocenę, należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na jej przygotowanie, 
przeprowadzenie, a także zebranie i analizę wyników. Niedopuszczalne jest także przepro-
wadzanie badania pod presją czasu, należy je przygotować tak, żeby nie dezorganizowało 
porządku pracy w jednostce.

Po przeprowadzeniu samooceny należy przeanalizować otrzymane wyniki w kontekście 
ustalonych wcześniej zasad dokonywania tej analizy. W porozumieniu z kierownictwem 
winny być wskazane wartości i ustalone progi, których przekroczenie świadczyć będzie 
o słabości kontroli zarządczej w danym obszarze.

Wyniki samooceny opracowuje się pisemnie w formie raportu, który powinien zawierać 
co najmniej następujące informacje: cel przeprowadzanej samooceny, zakres samooceny 
(przedmiotowy i podmiotowy) oraz wyniki samooceny (ogólna ocena stanu kontroli zarząd-
czej, zidentyfikowane rodzaje ryzyka i słabości kontroli zarządczej, proponowane działania 
naprawcze) (Komunikat, 2011, II.7).
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Tabela 2

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla pracowników jednostki

Lp. Pytanie

TA
K

N
IE

TR
U

D
N

O
 

PO
W

IE
D

ZI
EĆ

a) odniesienie do regulacji, 
procedur, zasad, przyjętych 
rozwiązań lub wskazanie innych 
dowodów potwierdzających 
odpowiedź TAK albo
b) uzasadnienie odpowiedzi 
NIE albo
c) inne UWAGI

1. Czy Pan/Pani wie, jakie zachowania 
pracowników uznawane są w jednostce za 
nieetyczne?

2. Czy szkolenia, w których Pan/Pani 
uczestniczył/uczestniczyła, były przydatne 
na zajmowanym stanowisku?

3. Czy zna Pan/Pani najważniejsze cele 
istnienia jednostki?

4. Czy istniejące procedury w wystarczającym 
stopniu opisują zadania realizowane przez 
Pana/Panią?

5. Czy ma Pan/Pani dostęp do wszystkich 
informacji i danych niezbędnych do 
realizacji powierzonych Panu/Pani zadań?

6. Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny 
przepływ informacji wewnątrz Pana/Pani 
komórki?

Źródło: załącznik do Komunikatu (2011), III.

Uwagi końcowe

Funkcje i zadania administracji skarbowej oraz odniesienie się do celów i mierników 
działalności skarbowej, których realizacja podlega samoocenie, jednoznacznie wskazują, 
że kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych jest ważnym narzę-
dziem mogącym dostarczyć wielu istotnych informacji o jednostce. Zmieniona koncepcja 
zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych nakazuje funkcjonowanie kontroli 
zarządczej w aparacie skarbowym poprzez działania podejmowane w tym zakresie głównie 
przez kierowników jednostek.

Wskazana tematyka wiąże się automatycznie z koniecznością dokonania oceny efektów 
wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Ocena taka za-
prezentowana została między innymi w informacji NIK o wynikach kontroli „Adekwatność 
i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji  
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rządowej” z 19 marca 2015 roku (nr ewidencyjny 26/2015/P/14/011/KBF). Kontrola obej-
mowała swym zakresem okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2014 roku, a jedną 
z ośmiu kontrolowanych jednostek było Ministerstwo Finansów.

Według oceny NIK kierownicy wywiązali się z nałożonych przez ustawodawcę zobowią-
zań i wprowadzili w życie odpowiednie procedury. Jednak mimo utworzenia i wdrożenia 
formalnych elementów systemu kontroli zarządczej system w wielu przypadkach nie był 
skuteczny. Powodem tego był brak realizacji celów i zadań zgodnie z prawem, w sposób 
efektywny, oszczędny i terminowy. Jako podstawowy problem w obszarze działania systemu 
kontroli zarządczej wskazano brak jednoznacznej i spójnej definicji celów, zadań oraz 
mierników służących do monitorowania ich osiągnięć. Zastrzeżenia wniesiono również do 
metody przeprowadzania analizy rodzajów ryzyka mającej ogromny wpływ na osiągnięcie 
wyznaczonych celów, w szczególności do sposobu określania akceptowanego poziomu 
zidentyfikowanych rodzajów ryzyka, w wyniku czego praktycznie odstąpiono od oceny 
efektywności stosowanych mechanizmów kontroli.

W ramach prowadzonych prac ustalono cele i mierniki, określono także wartości bazowe 
i docelowe, jednak okazało się, iż nie wszystkie wskazane mierniki w całości posłużyły do 
oceny stopnia realizacji celu. Ponadto Ministerstwo Finansów nie opracowało jednolitej 
dla wszystkich jednostek metody identyfikacji rodzajów ryzyka, stwierdzając jedynie, że 
najważniejsze jest dopasowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem do konkretnej 
jednostki, w związku z czym każda jednostka tworzyła własne metody, bazując na swoim 
doświadczeniu. Poza tym zniesienie obowiązku sporządzania przez naczelników urzędów 
skarbowych planów działalności i sprawozdań z ich wykonania, a także oświadczeń o stanie 
kontroli zarządczej spowodowało ograniczenie możliwości bieżącego monitoringu podle-
głych jednostek.

Po dokonaniu analizy argumenty podniesione przez NIK wydają się być zasadne. Nie 
oznacza to jednak, że zawiódł cały mechanizm systemu kontroli zarządczej. Wiele elemen-
tów ocenionych zostało pozytywnie.

Pomimo podjęcia szeregu działań mających na celu zapewnienie funkcjonowania ade-
kwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej niezbędna jednak będzie kontynuacja 
działań mających na celu podniesienie skuteczności istniejących mechanizmów kontroli. 
Konieczne będzie właściwe określanie oraz monitorowanie mierników realizacji zadań 
i celów, a w szczególności wypracowanie udoskonalonego procesu identyfikacji i zarządza-
nia ryzykiem. Kontrola zarządcza w postaci obowiązującej w polskim ustawodawstwie od 
roku 2010 jest stosunkowo młodą konstrukcją, zatem potrzebuje jeszcze wielu udoskonaleń. 
Jednocześnie nabywanie nowych doświadczeń w tej dziedzinie z pewnością zaprocentuje 
w przyszłości i pozwoli na wypracowanie takich rozwiązań, które przyczynią się do zapew-
nienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
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Results – The stages and management control functionality implementation methods have been acquainted with. 
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Doskonalenie jakości samooceny  
audytu wewnętrznego  

w jednostkach sektora finansów publicznych 

Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Ewelina Młodzik*

Streszczenie: Cel – Prezentacja wybranych aspektów doskonalenia jakości funkcjonowania audytu wewnętrz-
nego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Metodologia badania – Przyjęte metody badań: analiza literatury, badania ankietowe w jednostkach sektora 
finansów publicznych, analiza wyników i wnioskowanie. 
Wynik – W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono w wybranych jednost-
kach sektora finansów publicznych w województwie wielkopolskim w 2016 roku.
Oryginalność/wartość – Zaprezentowano zagadnienia dotyczące potrzeby doskonalenia jakości audytu we-
wnętrznego na podstawie opinii kierownictwa jednostek sektora finansów publicznych.

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, samoocena, jakość audytu wewnętrznego

Wprowadzenie 

Wymóg prowadzenia oceny audytu wewnętrznego w jednostkach został wprowadzony 
w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (zwane 
dalej: Standardami) opracowanych przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Standardy te 
zostały przyjęte do stosowania w jednostkach sektora finansów publicznych od lipca 2006 roku. 
Zgodnie ze Standardem 1300 zarządzający audytem wewnętrznym powinien opracować i rea-
lizować program zapewnienia i poprawy jakości, który obejmuje wszystkie aspekty działania 
audytu wewnętrznego oraz monitoruje w sposób ciągły jego efektywność w jednostce. Program 
ten powinien między innymi uwzględniać bieżący monitoring, wewnętrzną (samoocenę) oraz 
zewnętrzne oceny jakości pracy audytorów wewnętrznych (Szczepankiewicz, 2010).

Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów doskonalenia jakości funkcjono-
wania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W opracowaniu 
zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczące celów i jakości prowadzonej sa-
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Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości, 71-101 Szczecin,  
ul. Mickiewicza 64, e-mail: ewelina.mlodzik@wneiz.pl.
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mooceny audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych 
w województwie wielkopolskim w 2016 roku1.

1. Program zapewnienia jakości audytu wewnętrznego 

Niezależność i obiektywizm to kluczowe atrybuty działalności audytu wewnętrznego 
(Bitner, Szczepankiewicz, Bryl, Rokicka-Buczek, Włodarska, 2011; Babuśka, 2008, 2011a, 
2011b). W Standardach wskazuje się na konieczność zapewnienia przez kierownika jed-
nostki niezależności organizacyjnej audytu wewnętrznego, w tym właściwej komunikacji 
z kierownictwem (Nadolna, 2011, s. 92), która pozwoli audytorom realizować w sposób 
rzetelny i efektywny zadania audytowe. Nad niezależnością audytorów powinien czuwać 
także komitet audytu (Kotarski, 2014, s. 78–79).

Komórka audytu wewnętrznego powinna mieć również zapewnione profesjonalne zasoby 
kadrowe, które zagwarantują wysoką jakość pracy audytu. Zawód ten mogą wykonywać 
osoby o określonych kwalifikacjach, predyspozycjach i postawie etycznej (Szczepankiewicz, 
Dudek, 2007, s. 172–186; Szczepankiewicz, Simon, 2011, s. 375; Zaleska, 2015, s. 89).

Wykonywanie czynności audytowych wymaga od audytorów wewnętrznych (Załącznik, 
2013, s. 6–9):

 – zachowania obiektywizmu, bezstronności oraz wolności od uprzedzeń,
 – unikania konfliktu interesów,
 – posiadania wiedzy, umiejętności i innych niezbędnych kompetencji,
 – zachowania należytej staranności i rzetelności,
 – poszerzania wiedzy i umiejętności drogą stałego doskonalenia zawodowego.

Zarówno w Kodeksie Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych (Szczepankiewicz, 
2007), jak i Kodeksie Etyki Audytorów w jednostkach sektora finansów publicznych 
(Szczepankiewicz, Dudek, 2007; Szczepankiewicz i in., 2015, s. 44–45) w ramach zasady 
„Kompetencje audytorów wewnętrznych” zaleca się, aby audytorzy wewnętrzni ciągle 
doskonalili biegłość zawodową oraz skuteczność i jakość swoich usług.

W celu zapewnienia wysokiej jakości pracy audytu wewnętrznego kierownik komórki 
audytu wewnętrznego powinien opracować i realizować program zapewnienia i poprawy 
jakości (Szczepankiewicz, 2010, s. 243–257). Konieczność ustanowienia programu wynika 
bezpośrednio ze Standardu 1300 „Program zapewnienia i poprawy jakości”.

Program zapewnienia i poprawy jakości jest realizowany w celu dostarczenia racjonalnego 
zapewnienia zainteresowanym stronom (kierownikowi jednostki, kierownikom komórek audy-
towanych, obywatelom), że audyt wewnętrzny (Instytut Audytorów Wewnętrznych (a), s. 19):

a) działa zgodnie z Definicją audytu wewnętrznego, ze Standardami oraz Kodeksem 
Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych;

1  Artykuł jest efektem realizacji badań w ramach międzyuczelnianego projektu naukowego „Teoretyczne  
i praktyczne aspekty oceny funkcji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym” (nr 51109-XX5) realizowanego 
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w latach 2015–2017 pod kierownictwem dr E.I. Szczepankiewicz.
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b) funkcjonuje w sposób skuteczny i efektywny;
c) jest postrzegany przez zainteresowane strony jako przysparzający wartości dodanej 

i usprawniający działalność organizacji.
Prawidłowo opracowany program zapewnienia i poprawy jakości powinien obejmować 

(Wytyczne…, s. 4–5):
a) wszystkie aspekty działań audytu wewnętrznego, w tym czynności doradcze;
b) oceny wewnętrzne;
c) oceny zewnętrzne;
d) pomiar i analizę efektywności działania audytu wewnętrznego;
e) informowanie o wynikach kierownika jednostki;
f) procedurę opracowywania i wprowadzania odpowiednich działań naprawczych 

i innych zaleceń. 
Kierownik komórki audytu wewnętrznego może stwierdzić, że audyt wewnętrzny 

funkcjonuje „zgodnie ze Standardami” tylko wtedy, gdy wyniki programu zapewnienia 
i poprawy jakości potwierdzają ten stan. Aby zarządzający audytem wewnętrznym mógł 
użyć formuły „zgodny z Standardami”, wymagane jest dokonanie oceny zewnętrznej co 
najmniej raz na 5 lat oraz bieżące monitorowanie i okresowe oceny wewnętrzne (Instytut 
Audytorów Wewnętrznych (b), s. 33; Załącznik, 2013, s. 11).

W sytuacji wystąpienia niezgodności z Definicją audytu wewnętrznego, Kodeksem Etyki 
i Standardami, wpływających na ogólny zakres działalności audytu, obowiązkiem zarządza-
jącego audytem wewnętrznym jest ujawnienie tej niezgodności i jej skutków kierownikowi 
jednostki (Załącznik, 2013, s. 11; Adamek-Hyska, 2014, s. 17).

Standardy wskazują również na obowiązek przekazywania kierownikowi jednostki 
wyników programu zapewnienia i poprawy jakości. Zarządzający audytem wewnętrznym 
jest obowiązany do przekazywania wyników (Załącznik, 2013, s. 10–11):

 – zewnętrznej i okresowej wewnętrznej oceny po zakończeniu procesu oceny,
 – bieżącego monitorowania co najmniej raz w roku.

Należy podkreślić, że obowiązek opracowania oraz realizacji programu zapewnienia 
i poprawy jakości dotyczy zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych komórek 
audytu wewnętrznego. W przypadku jednoosobowych stanowisk ds. audytu wewnętrznego 
audytorzy powinni wdrożyć co najmniej takie elementy oceny programu, jak: coroczne 
samooceny, przegląd akt bieżących audytu, listy kontrolne zapewniające o prawidłowym 
przebiegu czynności audytowych, informacje zwrotne do klientów oraz oceny zewnętrzne.

Celem funkcjonowania programu zapewnienia i poprawy jakości w jednostce jest 
przysporzenie wartości oraz usprawnienie pracy komórki audytu wewnętrznego. Program 
pozwala zarządzającemu audytem wewnętrznym uzyskać wiarygodne informacje na temat 
funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego i pracy podległych mu pracowników. 
Regularne przeprowadzanie ocen jakości pozwala również kierownictwu jednostki dostrzec 
wartość i zalety płynące z działalności audytu wewnętrznego.
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2. Proces samooceny audytu wewnętrznego narzędziem doskonalenia jakości 
funkcjonowania audytu wewnętrznego

Według Standardów program zapewnienia i poprawy jakości musi uwzględniać oceny 
zewnętrzne i wewnętrzne. Oceny zewnętrzne powinny być przeprowadzane co najmniej 
raz na 5 lat przez niezależną i wykwalifikowaną osobę lub zespół spoza organizacji. Z kolei 
oceny wewnętrzne powinny obejmować (Załącznik, 2013, s. 9–10):

a) bieżące monitorowanie działalności audytu wewnętrznego;
b) okresowe samooceny lub oceny przeprowadzane przez inne osoby – w ramach 

organizacji – posiadające wystarczającą znajomość praktyki audytu wewnętrznego.
Bieżące oceny wewnętrzne są integralną częścią codziennego zarządzania komórką 

audytu wewnętrznego. Obejmują zasady, procedury i praktyki, które służą pomiarowi i nad-
zorowi działalności audytu wewnętrzny. Do bieżącego monitorowania można wykorzystać 
następujące procesy i techniki (Wytyczne…, s. 7–8):

a) nadzorowanie zadania (sprawowane przez kierownika komórki audytu lub osobę 
przez niego wyznaczoną);

b) listy kontrolne weryfikujące zgodność pracy audytorów wewnętrznych z przyjętymi 
procedurami;

c) informacje zwrotne od klientów audytu wewnętrznego przekazane w trakcie i po 
zakończeniu zadania w formie ankiety poaudytowej;

d) regularny i udokumentowany przegląd dokumentacji roboczej audytu wewnętrznego;
e) zarządzanie czasem obejmujące monitoring wykonania planu audytu;
f) analiza innych mierników efektywności audytu (np. cyklu audytu, zaakceptowanych 

przez kierownictwo zaleceń).
Celem okresowych przeglądów jest zweryfikowanie zgodności działalności audytu 

wewnętrznego z kartą audytu wewnętrznego, Definicją audytu wewnętrznego, Standardami 
i z Kodeksem Etyki Instytut Audytorów Wewnętrznych oraz ocena jego skuteczności i efek-
tywności. Działania podejmowane w ramach okresowych ocen wewnętrznych to między 
innymi (Wytyczne…, s. 8–9):

a) samoocena przeprowadzana co najmniej raz w roku przez pracowników komórki 
audytu wewnętrznego;

b) ankiety przekazywane do wypełnienia klientom audytu co najmniej dwa razy w roku;
c) półroczny przegląd dokumentacji roboczej audytu wewnętrznego pod kątem zgod-

ności z przyjętymi zasadami i procedurami oraz ze Standardami;
d) przegląd wskaźników wydajności działalności audytu wewnętrznego;
e) sprawozdanie z realizacji planu audytu wewnętrznego przekazywane kierownikowi 

jednostki.
Samoocena audytu wewnętrznego służy głównie zapewnieniu zgodności działalności 

komórki audytu wewnętrznego ze Standardami, co w efekcie powinno się przełożyć na 
wysoką jakość pracy audytu i tym samym usprawnienie funkcjonowania całej jednostki. 
Wyniki samooceny pozwolą również lepiej przygotować się do zewnętrznych ocen jakości.
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Proces samooceny może przeprowadzić zarządzający audytem wewnętrznym lub wy-
znaczona przez niego osoba. Istotne jest, aby samoocena była dokonywana przez audytora 
wewnętrznego, który posiada duże doświadczenie zawodowe, najlepiej poparte odpowied-
nimi certyfikatami. Pomocnym narzędziem w przeprowadzaniu samooceny może się okazać 
lista kontrolna, której przykład przedstawiono w tabeli 1.

W celu stałego podnoszenia jakości audytu wewnętrznego w sektorze finansów pub-
licznych Ministerstwo Finansów opracowało dokument pod tytułem Wytyczne w zakresie 
programu zapewnienia i poprawy jakości. Publikacja ta zawiera między innymi wytyczne 
w zakresie przeprowadzenia samooceny audytu wewnętrznego.

Tabela 1

Zastosowanie listy kontrolnej do przeprowadzenia samooceny w zakresie zgodności z wybranymi 
Standardami Instytut Audytorów Wewnętrznych

Standard Pytanie

1 2

Standard 2100
Charakter 
pracy

1. Czy audyt wewnętrzny ocenia procesy kształtujące ład organizacyjny?
2. Czy działalność audytu wewnętrznego przyczynia się do promowania odpowiednich 

zasad etyki i wartości w organizacji?
3. Czy działalność audytu wewnętrznego przyczynia się do zapewnienia skutecznego 

zarządzania efektywnością działań organizacji i odpowiedzialności za wyniki?
4. Czy działalność audytu wewnętrznego przyczynia się do przekazywania informacji 

o rodzajach ryzyka i kontroli do odpowiednich obszarów organizacji?
5. Czy działalność audytu wewnętrznego przyczynia się do usprawnienia obiegu informacji 

pomiędzy audytorami wewnętrznymi, audytorami zewnętrznymi oraz kierownictwem?
6. Czy audyt wewnętrzny ocenia skuteczność procesów zarządzania ryzykiem 

w organizacji?
7. Czy audyt wewnętrzny przyczynia się do usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem?
8. Czy audyt wewnętrzny ocenia ryzyko wystąpienia oszustwa i sposób zarządzania tym 

ryzykiem w organizacji?
9. Czy audyt wewnętrzny wspiera organizację w utrzymaniu skutecznych mechanizmów 

kontroli w zakresie wiarygodności i rzetelności informacji finansowych i operacyjnych?
10. Czy audyt wewnętrzny wspiera organizację w utrzymaniu skutecznych mechanizmów 

kontroli w zakresie skuteczności i wydajności działalności operacyjnej?
11. Czy audyt wewnętrzny wspiera organizację w utrzymaniu skutecznych mechanizmów 

kontroli w zakresie ochrony aktywów?
12. Czy audyt wewnętrzny wspiera organizację w utrzymaniu skutecznych mechanizmów 

kontroli w zakresie zgodności z prawem, przepisami i umowami?

Standard 2200
Planowanie 
zadania

1. Czy dla każdego zadania audytowego został opracowany program zadania?
2. Czy w trakcie planowania zadania została przeprowadzona wstępna analiza ryzyka?
3. Czy cele zadania wynikają z przeprowadzonej analizy ryzyka obszaru zadania?
4. Czy zakres zadania był wyczerpujący w stosunku do realizacji celów zadania?
5. Czy do realizacji celów zadania zostały przydzielone odpowiednie i wystarczające 

zasoby?
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1 2

Standard 2300
Wykonanie 
zadania

1. Czy zadania audytowe były odpowiednio nadzorowane?
2. Czy audytorzy wewnętrzni zgromadzili, a następnie poddali analizie i ocenie informacje 

niezbędne do osiągnięcia celów zadania?
3. Czy zgromadzone informacje były wystarczające, wiarygodne i użyteczne do osiągnięcia 

celów zadania?

Standard 2400
Informowanie 
o wynikach

1. Czy wyniki zadania audytowego zostały przekazane kierownictwu?
2. Czy przekazane informacje były dokładne, obiektywne, jasne, zwięzłe, kompletne 

i dostarczone na czas?
3. Czy zostały przestawione odpowiednie wnioski i opinie na temat realizowanego zadania 

oraz czy znajdują one potwierdzenie w przekazanych wynikach?
4. Czy przekazane informacje były odpowiednio udokumentowane?
5. Czy przekazane informacje zawierały zakres zadania i czas jego realizacji, kryteria  

do oceny badanego obszaru, opinie na temat badanego obszaru?

Standard 2500
Monitorowanie 
postępów

1. Czy zostały ustanowione procesy monitorujące realizację zaleceń audytu wewnętrznego?
2. Czy wyniki zadania są ponownie badane po upływie określonego czasu?

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wytyczne…, s. 23–24.

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Finansów jest dostępny dokument Wytyczne do 
samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Wytyczne 
te stanowią zbiór pytań, które kierownik komórki audytu wewnętrznego/koordynator/
audytor wewnętrzny dokonujący samooceny powinien brać pod uwagę. Treść publikacji nie 
odzwierciedla już aktualnego stanu prawnego dotyczącego prowadzenia audytu wewnętrz-
nego w sektorze finansów publicznych oraz aktualnych Standardów Instytutu Audytorów 
Wewnętrznych. W ocenie Ministerstwa Finansów dokument ten może nadal służyć audy-
torom wewnętrznym jako pomoc w przeprowadzaniu samooceny audytu wewnętrznego 
w sektorze finansów publicznych.

3. Doskonalenie jakości audytu wewnętrznego z wykorzystaniem 
samooceny w jednostkach sektora finansów publicznych w województwie 
wielkopolskim – wyniki badań

Wśród kierownictwa kilkunastu jednostek sektora finansów publicznych w województwie 
wielkopolskim przeprowadzono badanie ankietowe2 na temat celowości oraz jakości prowa-
dzenia samooceny audytu wewnętrznego w tych jednostkach. Poniżej zaprezentowano treść 
pytań, odpowiedzi oraz komentarze do odpowiedzi, które udzielili ankietowani.

2  Pytania ankietowe dla celów niniejszego badania w 2016 r. sformułowano na podstawie pytań ankiety 
zamieszczonej na stronie https://www.surveymonkey.com. Dr E.I. Szczepankiewicz była członkiem grupy 
ekspertów w podobnych badaniach przeprowadzonych w latach 2013–2014, finansowanych ze środków NCN nr 
DEC-2011/03/B/HS4/03804.
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Pierwsze pytanie dotyczyło określenia, kto zdaniem kierownika jednostki sektora  
finansów publicznych powinien być użytkownikiem wyników samooceny przeprowadzonej 
przez komórkę audytu wewnętrznego, aby samoocena osiągnęła swój cel i przyczyniła się 
do usprawnienia procesów audytu wewnętrznego w jednostce.

Użytkownikiem wyników samooceny audytu wewnętrznego zgodnie z odpowiedziami 
ankietowanych powinni być (odpowiedzi uszeregowano według częstości ich występowania 
w ankietach):

a) kierownik komórki audytu;
b) audytorzy wewnętrzni;
c) kierownik jednostki (starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt);
d) audytor zewnętrzny;
e) osoby na stanowiskach kierowniczych (kierownicy poszczególnych działów i ich 

zastępcy);
f) pracownicy działu, w którym audyt był przeprowadzony.
Niektórzy ankietowani uzasadniali swoje odpowiedzi w następujący sposób:
1. Kluczową rolę w procesie samooceny audytu wewnętrznego odgrywa sama komórka 

audytu, a przede wszystkim osoba koordynująca prace tej komórki (kierownik komórki). 
To ona ma największy wpływ na usprawnienie działalności audytorów. Znacząca 
jest także rola kierownictwa jednostki, a szczególnie kierownika jednostki, któremu 
komórka audytu podlega. Kierownictwo jednostki w sposób proceduralny może na 
przykład ułatwić audytorom dostęp do obszaru, którego badanie jest utrudnione.

2. Samoocena audytu w jednostce sektora finansów publicznych powinna informować 
o konieczności doskonalenia zawodowego oraz o organizacji pracy komórki audytu 
(pojedynczych osób lub całego zespołu audytorów).

Drugie pytanie dotyczyło określenia tego, kto w jednostce sektora finansów publicznych 
powinien przeprowadzić samoocenę funkcjonowania audytu wewnętrznego, aby jej wyniki 
posiadały atrybuty kompleksowości, wszechstronności i wieloaspektowości.

Kompleksowość, wszechstronność i wieloaspektowość samooceny audytu wewnętrz-
nego według ankietowanych powinna być zapewniona, jeśli przeprowadzi ją (odpowiedzi 
uszeregowano według częstości występowania w ankietach):

 – kierownik komórki audytu,
 – audytor wewnętrzny,
 – firma zewnętrzna lub audytor wewnętrzny spoza jednostki,
 – kierownik jednostki,
 – inna kompetentna osoba wyznaczona przez kierownika komórki audytu.

Niektórzy ankietowani uzasadniali swoje odpowiedzi w następujący sposób:
1. Samoocenę audytu wewnętrznego powinna przeprowadzić przede wszystkim osoba, 

która zapewni obiektywizm, dla której pozyskane informacje będą stanowiły narzę-
dzie do usprawnienia procesów audytu wewnętrznego.

2. Oceniającymi mogą być wszyscy pracownicy komórki audytu lub inne osoby, które 
znają charakter i zasady audytu wewnętrznego.
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3. Ważne jest, aby ocenę przeprowadzał audytor z jak największym doświadczeniem 
zawodowym, najlepiej popartym odpowiednimi certyfikatami. Można uniknąć 
elementów uchybień lub nawet korupcji. Czas przeprowadzonych samoocen – nie 
rzadziej, niż wynika to z Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki 
Audytu Wewnętrznego. 

4. Ważna jest też niezależność osoby przeprowadzającej audyt wewnętrzny.
Trzecie pytanie dotyczyło określenia tego, kto w jednostce sektora finansów publicznych 

powinien doskonalić funkcjonowanie audytu wewnętrznego na podstawie uzyskanych 
wyników samooceny audytu wewnętrznego, aby samoocena osiągnęła swój cel i przyczyniła 
się do usprawnienia audytu wewnętrznego.

Zmiany na podstawie wyników samooceny audytu wewnętrznego według ankietowa-
nych powinny być przeprowadzone przez (odpowiedzi uszeregowano według częstości ich 
występowania w ankietach):

 – kierownika komórki audytu wewnętrznego,
 – audytorów wewnętrznych,
 – kierownika jednostki.

Niektórzy ankietowani swoje odpowiedzi wzbogacili o następujące komentarze:
1. Kierownik komórki audytu, jeżeli chodzi o usprawnienie procesów wewnątrz samej 

komórki audytu, natomiast kierownik jednostki, jeżeli chodzi o zlikwidowanie 
barier zewnętrznych, zakłóceń i nieprawidłowości w obrębie czynności audytora 
w komórce/jednostce badanej.

2. Dobre praktyki audytu wewnętrznego wskazują, że zarządzający audytem wewnętrz-
nym powinien przynajmniej raz do roku przekazać kierownictwu jednostki oraz 
odpowiedniemu komitetowi audytu informacje o wszystkich działaniach podjętych 
w ramach obowiązującego Programu Zapewnienia Jakości Audytu Wewnętrznego. 
Informacja powinna obejmować wyniki ocen wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
odpowiednie plany działań naprawczych.

3. Samoocena powinna wskazać, jakie zagadnienia są prowadzone i wykonywane 
zgodnie z procedurami, a które z tych zagadnień wymagają szkoleń i pogłębiania 
wiedzy.

Czwarte pytanie dotyczyło określenia tego, jakie aspekty audytu wewnętrznego 
w jednostce sektora finansów publicznych powinny podlegać samoocenie w sposób bezpo-
średni lub pośredni, aby jej wyniki posiadały atrybuty kompleksowości, wszechstronności 
i wieloaspektowości.

Ankietowani wskazali następujące aspekty:
 – proces planowania audytu,
 – terminowość sporządzania planu audytu,
 – proces analizy ryzyka,
 – zgodność działalności audytu wewnętrznego ze standardami,
 – zarządzanie komórką audytu,
 – realizacja audytu wewnętrznego,
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 – opracowanie procedur,
 – metodyka badania,
 – dostosowanie metod do badanego obszaru,
 – obszary badania,
 – współpraca z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za dany obszar,
 – kompetencje audytora,
 – ochrona i rzetelność informacji,
 – zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i procedurami wewnętrznymi,
 – sporządzanie sprawozdań,
 – wiarygodność wyników audytu,
 – przekazywanie wyników audytu,
 – monitorowanie realizacji zaleceń,
 – funkcjonowanie audytu wewnętrznego,
 – zarządzanie komórką audytu wewnętrznego,
 – posiadane/nieposiadane dokumenty.

Niektórzy ankietowani dodali również komentarze do swoich odpowiedzi:
1. W sposób bezpośredni winny zostać poddane samoocenie te aspekty badania, które 

wskażą, czy badanie w sposób wyczerpujący analizuje obszar problemowy, czy 
zastosowane procedury pozwalają na wychwycenie obszarów działalności, w których 
ryzyko występowania nieprawidłowości jest duże. Natomiast w sposób pośredni sa-
moocenie powinny podlegać kompetencje audytora, a w szczególności sposób, w jaki 
radzi on sobie z różnorodnością badanych obszarów, czy odwołuje się do kompetencji 
innych specjalistów, czy bazuje na swojej wiedzy bezkrytycznie, czy jest organem 
doradczym i jaką wartość mają proponowane przez niego rozwiązania.

2. Ważne, by pytania były tak skonstruowane, aby odpowiedź „NIE” wskazywała na 
obszary, gdzie być może niezbędne będą pewne ulepszenia czy usprawnienia. Pytania 
powinny być zadawane w taki sposób, aby nie budziły jakichkolwiek zastrzeżeń 
oraz wątpliwości. Powinny być sformowane jasno i precyzyjnie. Pytania muszą być 
sformułowane na podstawie standardów audytu wewnętrznego.

Piąte pytanie dotyczyło określenia, jakie kryteria i/lub mierniki powinny być przyjęte 
w procesie samooceny audytu wewnętrznego, aby wynikom tej oceny zapewnić podstawowe 
atrybuty kompleksowości, wszechstronności i wieloaspektowości.

Ankietowani wskazali następujące mierniki:
 – trafność sformułowanych procedur,
 – skuteczność procedur,
 – elastyczność procedur,
 – kompletność proponowanych rekomendacji i rozwiązań,
 – niezbędna, ale nie nadmierna szczegółowość w każdym aspekcie audytu,
 – działanie w szerokim spektrum obszarów,
 – miernik oceny procesu wewnętrznego,
 – miernik satysfakcji klientów audytu,
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 – skuteczność i efektywność w realizowaniu potrzeb klientów audytu,
 – skuteczność audytu wewnętrznego,
 – jakość audytu wewnętrznego,
 – ocena wyników realizacji działań audytu wewnętrznego.

Ankietowani do swoich odpowiedzi dodali także komentarze:
1. Audyt wewnętrzny rozumiany jest jako systematyczny, celowy i zorganizowany 

proces rzetelnej, obiektywnej i niezależnej oceny planowanych, realizowanych 
i zakończonych polityk, programów i projektów publicznych oraz oceny bieżącego 
funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych przy użyciu kryteriów go-
spodarności, efektywności i skuteczności ich działań. Zatem takie mierniki powinny 
być uwzględnione w samoocenie audytu.

2. W samoocenie audytu winny zostać przyjęte te mierniki, które pozwolą na zastoso-
wanie ich do najszerszego obszaru badania i są na tyle uniwersalne, że mają zasto-
sowanie do zmiennych warunków, pozwolą na obiektywną ocenę proponowanych 
rozwiązań, nie będą nadmiernie uszczegóławiały procedur. Zastosowane mierniki 
muszą odzwierciedlać szerokie kompetencje badających, a w przypadku nieznajo-
mości obszaru pozwalać na zastosowanie analiz podmiotów specjalistycznych spoza 
komórki audytu.

3. Kryteria oceny powinny służyć do porównania danych, określania stopnia realizacji 
danego celu, doskonalenia pracy i polepszania efektywności wyników. Kierownictwo 
dzięki temu powinno realizować założone cele.

4. Ważne, by pytania były tak skonstruowane, aby odpowiedź „NIE” wskazywała na 
obszary, gdzie być może niezbędne będą pewne ulepszenia czy usprawnienia. Pytania 
powinny być zadawane w taki sposób, aby nie budziły jakichkolwiek zastrzeżeń oraz 
dalszych pytań. Powinny być sformowane jasno i precyzyjnie.

Uwagi końcowe

Program zapewnienia i poprawy jakości jest nieodłącznym elementem zarządzania audytem 
wewnętrznym, który stanowi podstawę do oceny jego działalności. Celem działań podejmo-
wanych w ramach programu jest przysporzenie wartości oraz usprawnienie pracy komórki 
audytu wewnętrznego. Wysoka jakość pracy komórki audytu wewnętrznego przekłada się 
na poprawę funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych. Stanowi ona wartość 
dodaną dla funkcjonowania różnych obszarów jednostki i w procesie zarządzania jednostką 
(Piotrowska, 2015, s. 113).

Każdy element programu zapewnienia i poprawy jakości, w tym samoocena, powinien 
być zaprojektowany w taki sposób, by wspierał działania audytu wewnętrznego zmierza-
jące do usprawnienia funkcjonowania jednostki oraz zapewniał zgodność działania audytu 
wewnętrznego ze Standardami, Definicją audytu oraz Kodeksem Etyki (Szczepankiewicz, 
2009, s. 86).
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Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych w jednostkach sektora finansów publicz-
nych pokazały, na jakie aspekty jakości funkcji audytu wewnętrznego zwraca uwagę kie-
rownictwo w jednostkach sektora finansów publicznych. Ankietowani poprzez odpowiedzi 
sugerowali, czego oczekują od audytorów wewnętrznych i jak widzą proces doskonalenia 
jakości audytu wewnętrznego w ich jednostkach.
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Niezależność audytora wewnętrznego  
według badań ankietowych

Beata Zaleska*

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących stopnia niezależności audyto-
rów wewnętrznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących audyt usługowo w JST 
i jednostkach budżetowych.
Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych przeprowadzona w celu zidentyfi-
kowania problemu badawczego, a także ankieta badawcza, której celem było uzyskanie informacji na temat 
niezależności audytorów wewnętrznych.
Wynik badania opracowano na podstawie 10 anonimowych ankiet badawczych, z których udzielone odpowiedzi 
potwierdzają hipotezę autora, że poruszył zagadnienie trudne do zidentyfikowania i obiektywnej oceny przez 
respondentów. Mimo trudności z pozyskaniem materiału badawczego udzielone odpowiedzi pozwoliły dojść 
do wniosków, które dają obraz stopnia zachowania niezależności audytora wewnętrznego w badanych jednost-
kach. Większy stopień niezależności jest zachowany w jednostkach budżetowych i JST, gdzie audytorzy są 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pewne utrudnienia, które mogą się pojawić w zachowaniu niezależ-
ności, wskazali usługodawcy zatrudnieni w JST na podstawie postępowania konkursowego.
Wartość opracowania – Przedstawiono zagadnienia, które nie zostały szeroko przebadane. Brakuje wyników 
badań na temat przestrzegania niezależności audytora wewnętrznego w praktyce JST i jednostek budżetowych. 
Wynika to przede wszystkim z trudności pozyskania informacji na ten temat. Audytor wewnętrzny podlega 
kierownikowi jednostki, a zarazem wyraża opinię o obszarach działalności, za które kierownik jednostki od-
powiada.

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, niezależność, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka budżetowa

Wprowadzenie

Niezależność i obiektywizm to podstawowe zasady pracy, którymi musi się kierować audytor 
usługodawca, jak i audytor zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostkach sektora 
finansów publicznych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych audyt wewnętrzny oznacza 
działalność niezależną i obiektywną, która wspiera kierownika jednostki lub ministra w re-
alizacji celów i zadań (Ustawa, 2009, art. 272).

Audytor wewnętrzny dokonuje systematycznej oceny kontroli zarządczej i oferuje czyn-
ności doradcze. Za kontrolę zarządczą odpowiada kierownik jednostki. Zgodnie z ustawą 
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o finansach publicznych jej celem jest zapewnienie między innymi zgodności działalności 
z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, wiarygodności sprawozdań, zarządzania 
ryzykiem, ochrony zasobów czy przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowa-
nia (Ustawa, 2009, art. 68). Niezależne badanie efektywności kontroli zarządczej musi się 
wiązać z brakiem wpływu na rodzaj i zakres badanych przez audytora obszarów. Musi mu 
towarzyszyć brak nacisków na opinię przedstawianą w raporcie końcowym. Audytor nie 
powinien ponosić konsekwencji na skutek niekorzystnych ustaleń o badanym obszarze, za 
który odpowiada kierownik jednostki.

Celem artykułu jest ustalenie stopnia niezależności audytorów wewnętrznych na 
podstawie analizy odpowiedzi, których udzielili audytorzy badanych jednostek w ankiecie 
badawczej.

Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz usługodawcy 
dokonują oceny kontroli zarządczej, za którą odpowiadają najczęściej ich bezpośredni 
przełożeni. Wyniki badań mają dać odpowiedź na pytanie, czy niezależność audytora 
wewnętrznego jest zachowana w praktyce.

1. Niezależność audytora wewnętrznego według regulacji prawnych 
i Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu

Niezależność audytora wewnętrznego określona jest w standzie atrybutów zawartym 
w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego  
(The International Standards for the Professional Practice of International Audit) (zwanych 
dalej: Standardami), które zostały opracowane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych 
(The Institute of Internal Auditors). Zaktualizowane Standardy zostały przyjęte do stosowa-
nia w Polsce w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie ogłoszonego przez 
Ministra Finansów Komunikatu (2013).

Standardy atrybutów należą do jednej z trzech grup standardów, obok standardów 
działania i wdrożenia. Opisują cechy audytorów wewnętrznych, zasady, jakimi powinni 
się kierować w realizowaniu zadań audytowych, i atrybuty komórki audytu wewnętrznego. 
Standardy atrybutów wyróżniają niezależność organizacyjną i operacyjną audytu we-
wnętrznego. Niezależność organizacyjna (Standard 1110) wyznacza podległość służbową 
takiemu szczeblowi zarządzania w jednostce, który pozwoli na obiektywne realizowanie 
zadań audytowych z zachowaniem niezależności organizacyjnej audytu wewnętrznego. 
Niezależność operacyjna (Standard 1110.A1) audytu wewnętrznego występuje wtedy, gdy 
audyt nie jest narażony na zmianę zakresu, sposób wykonania i komunikowania dokonanych 
ustaleń. Standard 1130 wymaga konieczności ujawnienia odpowiednim osobom faktycznego 
lub podejrzewanego naruszenia niezależności. Audytor powinien powiadomić osobę, dla 
której ma zrealizować usługę doradczą, o możliwości ograniczenia niezależności, jeżeli ma 
takie podejrzenia (Standard 1130.C2).
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Ustawa o finansach publicznych zawiera gwarancję niezależności audytu wewnętrznego. 
Artykuł 280 ustawy wskazuje, że kierownik audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio 
kierownikowi jednostki. W urzędzie administracji rządowej kierownik audytu wewnętrznego 
podlega natomiast bezpośrednio dyrektorowi generalnemu (Ustawa, 2009, art. 280). Artykuł 
281 zakazuje rozwiązania stosunku pracy i zmiany warunków pracy i płacy kierownikowi 
komórki audytu wewnętrznego ministerstwa oraz jednostki w dziale bez zgody właściwego 
komitetu audytu (Ustawa, 2009, art. 281). Postanowienia tego artykułu nie odnoszą się 
jednak do jednostek samorządu terytorialnego (JST), a w komórce audytu wewnętrznego 
dotyczą tylko kierownika komórki ministerstwa oraz jednostki w dziale. Postanowienia 
art. 281 ustawy o finansach publicznych nie obejmują więc ochroną wszystkich audytorów 
wewnętrznych.

Zgodnie z art. 282 ust. 1 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki jest 
zobligowany do stworzenia warunków zapewniających organizacyjną odrębność audytu 
wewnętrznego, jego ciągłość, a także niezależność. Ustęp 2 art. 282 określa prawa audytora 
wewnętrznego, na przykład prawo wstępu do pomieszczeń jednostki i wglądu do wszystkich 
dokumentów, informacji, danych i innych materiałów związanych z działaniem jednostki. 
Ustęp 3 tego artykułu nakłada na pracowników jednostki obowiązek udzielania informacji 
i wyjaśnień audytorowi wewnętrznemu (Ustawa, 2009, art. 282).

Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów opublikował w maju 2016 
roku Ocenę funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów pub-
licznych w roku 2015. Autorzy tego opracowania wyrażają pogląd, że w przypadku braku 
wyodrębnienia Komórki Audytu Wewnętrznego w jednostce „regulacje wewnętrzne muszą 
jednoznacznie określić zasady podległości merytorycznej oraz organizacyjnej audytora we-
wnętrznego, a także rozgraniczyć zakres obowiązków pomiędzy audytorem wewnętrznym 
a pozostałą działalnością jednostki” (Ocena…, 2016, s. 5). Jak wynika z analizy regulacji 
prawnych, przepisy ustawy o finansach publicznych w pewnym stopniu gwarantują za-
chowanie niezależności audytora wewnętrznego, określając podległość służbową. Jednak 
nie zapewniają w pełni ochrony jego zatrudnienia, co z pewnością nie przyczynia się do 
wzmocnienia jego niezależności.

2. Metoda badania i ogólna charakterystyka badanych jednostek

Metodą badawczą wykorzystaną w opracowaniu była ankieta. Respondenci nie wyrazili 
zgody na ujawnienie szczegółowych danych dotyczących jednostek, w których są zatrud-
nieni. Ankieta była anonimowa.

Ankieta składa się z dwóch części. Część A (ogólne informacje o audycie wewnętrznym 
i badanej jednostce) zawiera 6 pytań zamkniętych, które miały określić rodzaj badanej 
jednostki, formę zatrudnienia audytora wewnętrznego, od kiedy prowadzony jest audyt 
wewnętrzny, co było powodem jego wprowadzenia. Część B (niezależność audytora 
wewnętrznego) zawiera 10 pytań, w tym 2 otwarte. Pytania dotyczą podległości audytora 
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wewnętrznego, komórki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka, realizowanych zadań au-
dytowych, dodatkowych czynności wykonywanych przez audytora wewnętrznego. Pytania 
otwarte są związane bezpośrednio z niezależnością audytora wewnętrznego (tab. 1). Na 
uwagę zasługuje fakt, że tylko 2 osoby spośród 10, które wypełniły ankietę, odpowiedziały 
na pytania otwarte. Byli to usługodawcy zatrudnieni w JST (gminy miejsko-wiejskie). Może 
to świadczyć o tym, że pozostali respondenci nie mają problemu związanego z zachowaniem 
niezależności audytu wewnętrznego albo że nie chcą się na ten temat wypowiadać.

Tabela 1

Pytania zawarte w ankiecie badawczej

Lp. Pytania w części A Pytania w części B

1. Przez kogo jest prowadzony audyt wewnętrzny 
w jednostce?

Komu podlega audytor wewnętrzny?

2.. Od kiedy jest prowadzony audyt wewnętrzny? Ile zadań audytowych zostało 
zrealizowanych w 2015 r.?

3. Na jaki okres są zawierane umowy z audytorem 
wewnętrznym?

Kto bierze udział w analizie ryzyka?

4. Czy w jednostce wyodrębniono komórkę kontroli 
wewnętrznej?

Czy realizowane są zadania poza 
planem audytu?

5. Czy audytor wewnętrzny wykonuje czynności związane 
z kontrolą wewnętrzną?

Czy kierownik jednostki rekomenduje 
zadania audytowe do ujęcia w planie 
audytu na dany rok bez analizy ryzyka?

6. Czy w jednostce zachowana jest niezależność audytora 
wewnętrznego? Jakie występują ograniczenia 
w zachowaniu niezależności?

Czy kierownik jednostki zmienia 
zadania audytowe zawarte w planie 
audytu na dany rok?

Źródło: opracowanie własne.

Badanie przeprowadzono w 2016 roku. Ankiety otrzymano od 10 audytorów wewnętrz-
nych, którzy wyrazili zgodę na jej wypełnienie (prośbę o wypełnienie ankiety skierowano 
do 20 audytorów wewnętrznych). Audytorzy wewnętrzni, którzy wzięli udział w badaniu, 
są zatrudnieni w starostwie powiatowym, JST i jednostkach budżetowych zlokalizowanych 
na terenie województwa zachodniopomorskiego. W tabeli 2 przedstawiono rodzaj jednostek 
i formę zatrudnienia audytora wewnętrznego.

W badaniu wzięli udział audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach budżetowych 
(4 jednostki wojskowe, sąd), JST (gmina miejska, dwie gminy miejsko-wiejskie i gmina 
wiejska) i starostwie powiatowym. Powodem zatrudnienia audytora wewnętrznego było 
przekroczenie ustawowego progu dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów.

W większości jednostek (7 jednostek) audytorzy zatrudnieni są na podstawie umowy 
o pracę. Dotyczy to wszystkich jednostek budżetowych i starostwa powiatowego. Pozostali 
trzej audytorzy są usługodawcami (gmina wiejska i dwie gminy miejsko-wiejskie). W przy-
padku usługodawców umowy są zawierane na rok (gmina miejsko-wiejska II) i powyżej  
2 lat (gmina miejsko-wiejska I).
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Tabela 2

Rodzaj badanych jednostek i forma zatrudnienia audytora wewnętrznego

Rodzaj jednostki Forma zatrudnienia 
audytora wewnętrznego Podstawa prowadzenia audytu

Starostwo powiatowe Umowa o pracę Przekroczenie progu dochodów i przychodów 
lub wydatków i rozchodów

Jednostka wojskowa I Umowa o pracę Przekroczenie progu dochodów i przychodów 
lub wydatków i rozchodów

Jednostka wojskowa II Umowa o pracę Przekroczenie progu dochodów i przychodów 
lub wydatków i rozchodów

Jednostka wojskowa III Umowa o pracę Przekroczenie progu dochodów i przychodów 
lub wydatków i rozchodów

Jednostka wojskowa IV Umowa o pracę Przekroczenie progu dochodów i przychodów 
lub wydatków i rozchodów

Sąd Umowa o pracę Przekroczenie progu dochodów i przychodów 
lub wydatków i rozchodów

Gmina miejska Umowa o pracę Przekroczenie progu dochodów i przychodów 
lub wydatków i rozchodów

Gmina miejsko-wiejska I Umowa z usługodawcą Przekroczenie progu dochodów i przychodów 
lub wydatków i rozchodów

Gmina miejsko-wiejska II Umowa z usługodawcą Przekroczenie progu dochodów i przychodów 
lub wydatków i rozchodów

Gmina wiejska Umowa z usługodawcą Przekroczenie progu dochodów i przychodów 
lub wydatków i rozchodów

Źródło: opracowanie własne.

We wszystkich jednostkach budżetowych audytorzy wewnętrzni zrealizowali w roku 
2015 więcej niż trzy zadania audytowe, natomiast w jednostkach samorządu terytorialnego 
audytorzy usługodawcy i w starostwie powiatowym audytor zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę zrealizowali po trzy zadania audytowe. W przypadku usługodawców liczba 
wykonanych zadań może wynikać z postanowień umowy podpisanej między usługodawcą 
a JST, która wskazuje liczbę zadań do zrealizowania w okresie jednego roku.

2. Opis wyników przeprowadzonych badań 

Ważnym aspektem związanym z niezależnością audytora wewnętrznego jest jego podległość 
służbowa i organizacja audytu wewnętrznego.

W badanych jednostkach nie została wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego, 
a audytorzy wewnętrzni podlegają bezpośrednio kierownikowi jednostki. Dotyczy to 
zarówno audytorów wewnętrznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i audy-
torów usługodawców. W tym zakresie wymóg ustawy o finansach publicznych wynikający  
z art. 280 jest zachowany. Podporządkowanie audytora wewnętrznego innemu poziomowi 
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zarządzania w jednostce, na przykład głównemu księgowemu, mogłoby spowodować 
problemy związane z wyznaczeniem obszarów do badania i realizacją rekomendacji po-
kontrolnych, szczególnie w odniesieniu do obszaru, za który odpowiadałby bezpośredni 
przełożony audytora wewnętrznego.

W badanych jednostkach nie została wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego. 
Może to wynikać z braku środków finansowych na zatrudnienie dodatkowych audytorów 
wewnętrznych albo z braku zapotrzebowania na dodatkowych pracowników realizujących 
zadania audytu wewnętrznego. Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w badanych jednostkach 
nie mają więc zagwarantowanej ochrony stosunku pracy, warunków pracy i wynagrodzenia, 
ponieważ w myśl art. 281 ustawy o finansach publicznych jest ona gwarantowana kierowni-
kom komórki audytu wewnętrznego ministerstwa oraz jednostki w dziale. Taka gwarancja 
bezsprzecznie wzmacnia niezależność audytora wewnętrznego.

Wyznacznikiem niezależności audytora wewnętrznego jest sporządzanie planu audytu 
i wyznaczenie zadań do zrealizowania w następnym roku. Plan audytu wykonuje się na 
podstawie analizy ryzyka, w której audytor bierze pod uwagę cele i zadania jednostki, 
rodzaje ryzyka wpływające na ich realizację oraz wyniki poprzednich audytów i kontroli. 
Obszary do przeprowadzenia zadań audytowych wyznacza audytor wewnętrzny, biorąc 
pod uwagę analizę ryzyka, możliwość skorzystania z zasobów osobowych przy realizacji 
zadania, a także priorytety kierownika jednostki i komitetu audytu.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia (2015) „zmiana w planie audytu wymaga pisemnego 
uzgodnienia pomiędzy kierownikiem komórki audytu wewnętrznego i kierownikiem 
jednostki”. Wynika z tego, że przy wyznaczaniu zadań audytowych do realizacji w roku 
następnym priorytety kierownika jednostki są jednym z czynników wpływających na wybór 
zadań, a zmiana planu musi być uzgodniona między audytorem wewnętrznym a kierowni-
kiem jednostki w formie pisemnej.

Zgodnie z § 11 wymienionego rozporządzenia „w przypadku braku planu audytu na dany 
rok kierownik komórki audytu wewnętrznego niezwłocznie sporządza plan audytu na ten 
rok kalendarzowy albo, w uzasadnionych przypadkach, uzgadnia z kierownikiem jednostki 
zadania audytowe do przeprowadzenia do końca roku kalendarzowego” (Rozporządzenie, 
2015). Uzasadnione przypadki mogą dotyczyć sytuacji, gdy audytor został zatrudniony 
pod koniec roku kalendarzowego albo gdy przebywał przez dłuższy czas na zwolnieniu 
lekarskim. Odpowiedzi audytorów wewnętrznych dotyczące planowania zadań audytowych 
są przedstawione w tabeli 3.

W większości jednostek budżetowych w analizie ryzyka bierze udział kierownik jedno-
stki (5 jednostek). W jednej jednostce budżetowej (jednostka wojskowa) oprócz kierownika 
jednostki analizę ryzyka wykonują kierownicy poszczególnych działów. W JST w analizie 
ryzyka uczestniczą kierownicy jednostek, skarbnicy, sekretarze, kierownicy poszczególnych 
działów. Analiza ryzyka jest bardziej obiektywna, jeżeli bierze w niej udział większa liczba 
osób. Jest to istotne, ponieważ ma ona zasadniczy wpływ na konstrukcję planu audytu na 
następny rok. Do realizacji wybiera się zadania audytowe w obszarach o największym 
ryzyku wystąpienia nieprawidłowości.
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Tabela 3

Planowanie zadań audytowych do wykonania w następnym roku w badanych jednostkach

Rodzaj jednostki Osoby biorące udział w analizie 
ryzyka

Realizacja zadań audytowych poza 
planem audytu

Starostwo powiatowe Kierownik jednostki Nie

Jednostka wojskowa I Kierownik jednostki, kierownicy 
poszczególnych działów

W uzasadnionych przypadkach

Jednostka wojskowa II Kierownik jednostki Nie

Jednostka wojskowa III Kierownik jednostki W uzasadnionych przypadkach

Jednostka wojskowa IV Kierownik jednostki Do tej pory nie było to konieczne

Sąd Kierownik jednostki Nie

Gmina miejska Sekretarz jednostki, skarbnik, 
kierownicy poszczególnych działów

Do tej pory nie było to konieczne

Gmina miejsko-wiejska I Kierownik jednostki, sekretarz, 
skarbnik

Do tej pory nie było to konieczne

Gmina miejsko-wiejska II Kierownik jednostki, 
sekretarz, skarbnik, kierownicy 
poszczególnych działów

Do tej pory nie było to konieczne

Gmina wiejska Kierownik jednostki, sekretarz, 
skarbnik

Tak

Źródło: opracowanie własne.

W 7 badanych jednostkach audytorzy wewnętrzni nie realizowali zadań poza planem 
audytu. W 3 badanych jednostkach takie zadania były realizowane (jednostka wojskowa I, 
jednostka wojskowa III, gmina wiejska). Takie działanie ma miejsce najczęściej wtedy, gdy 
kierownik ma podejrzenie wystąpienia okoliczności, które mogą spowodować nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu danego obszaru. Wówczas można dokonać zmian w planie audytu 
w formie pisemnej.

Audytorzy wewnętrzni wszystkich badanych jednostek potwierdzili, że kierownik 
jednostki rekomenduje zadania audytowe do ujęcia w planie audytu na dany rok bez analizy 
ryzyka. Na pytanie „Czy kierownik jednostki zmienia zadania audytowe zawarte w planie 
audytu do wykonania na dany rok?” 6 audytorów z badanych jednostek odpowiedziało, 
że rzadko. Dotyczy to gminy miejskiej, dwóch gmin miejsko-wiejskich, gminy wiejskiej, 
dwóch jednostek wojskowych. Takie działanie, jeżeli nie istnieją uzasadnione okoliczności 
(np. podejrzenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu danego obszaru), może budzić za-
strzeżenia. Kierownik jednostki nie powinien bez uzasadnionych powodów zmieniać plan 
audytu.

Warto zwrócić uwagę na tendencję łączenia stanowisk audytora wewnętrznego i kontro-
lera wewnętrznego. Tylko w trzech badanych jednostkach (starostwo powiatowe, dwie gminy 
miejsko-wiejskie) jest wyodrębniona komórka kontroli wewnętrznej. Dwie jednostki zlikwi-
dowały komórkę kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny przejął częściowo jej zadania. 
W 5 jednostkach nie została utworzona komórka kontroli wewnętrznej, ponieważ według 
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respondentów nie było takiej potrzeby. Takie stanowisko wynika najczęściej z oszczędności 
finansowych uzyskiwanych dzięki likwidacji komórek organizacyjnych i stanowisk kierow-
niczych. Innym powodem jest postrzeganie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej 
jako działalności kontrolnej. Można mieć wątpliwości co do takiego postrzegania audytu 
wewnętrznego i kontroli wewnętrznej i nie być pewnym, czy kontrola wewnętrzna spra-
wowana przez audytora wewnętrznego będzie skuteczna. Audyt wewnętrzny „koncentruje 
się na ogólnych mankamentach systemu zarządzania, w tym funkcjonowania kontroli 
i skuteczności zarządzania ryzykiem, a nie na konkretnych przypadkach popełniania 
błędów. W kontroli zarządczej, tak jak w kontroli finansowej czy wewnętrznej, stosuje się 
mechanizmy prewencyjne, detekcyjne oraz korekcyjne” (Szczepankiewicz, 2015, s. 51).

Ostatnie pytania w ankiecie dotyczyły niezależności audytora wewnętrznego. Na pytanie 
o to, czy w jednostce jest zachowana niezależność audytora wewnętrznego, wszyscy re-
spondenci odpowiedzieli, że tak. Następne pytanie dotyczyło tego, jakie mogą wystąpić 
ograniczenia (problemy) zachowania niezależności przez audytora wewnętrznego i jak 
można je wyeliminować. Odpowiedzieli na nie dwaj respondenci (usługodawcy zatrudnieni 
w gminach miejsko-wiejskich). Zwrócili uwagę na podległość służbową. Ich zdaniem audytor 
wewnętrzny powinien podlegać merytorycznie i organizacyjnie Ministerstwu Finansów lub 
mieć gwarancję prawną stosunku pracy, warunków pracy i wynagradzania. Tak umocniony 
audyt wewnętrzny organizacyjnie i merytorycznie byłby w pełni niezależny. Brak bezpo-
średniej podległości kierownikowi jednostki skutkowałby niemożnością wywierania presji 
na audytora wewnętrznego, gdyby kierownik chciał uniknąć realizacji zadań audytowych 
w niewygodnych dla niego obszarach działalności jednostki.

Uwagi końcowe

Niezależność audytora wewnętrznego można rozpatrywać z punktu widzenia obowiązują-
cych w tym zakresie regulacji prawnych i rozwiązań praktycznych. Polskie regulacje prawne 
zawierają przepisy, które w pewnym stopniu tę niezależność gwarantują. Zastrzeżenie 
mogą budzić regulacje prawne chroniące stosunek pracy tylko kierownika komórki audytu 
wewnętrznego w ministerstwie oraz jednostki w dziale. Rozszerzenie gwarancji zatrudnie-
nia dla audytorów pracujących w JST sprzyjałoby zachowaniu ich niezależności. Badani 
respondenci nie podali okoliczności, które wskazują na ograniczenie ich niezależności. Może 
to być spowodowane przestrzeganiem niezależności audytora wewnętrznego w praktyce lub 
niechęcią do udzielania tego typu informacji ze względu na bezpieczeństwo zatrudnienia lub 
pewność, że ograniczeniu niezależności trudno zapobiec. Badania dotyczące niezależności 
audytorów wewnętrznych powinny być kontynuowane i powtarzane w sposób cykliczny. 
Zachowanie niezależności audytora wewnętrznego jest niezbędne do efektywnego wyko-
nywania tego zawodu.
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INDEPENDENCE Of ThE INTERAL AUDITOR – SURvEY STUDY

Abstract: The aim of this paper is to present the results of research on preserving the independence of internal 
auditors employed under a contract of employment and performing internal audit services to local government 
units and state administrative entities.
The research methodology includes an analysis of the literature and legal acts carried out in order to identify 
the research problem and the survey study, the aim of which was to obtain information on the independence of 
internal auditors.
The result was developed based on the research of several anonymous surveys in which answers confirm the 
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respondents. Despite the difficulties in obtaining the research material, answers allowed to come to conclusions 
that give a picture of the extent of preserving the independence of the internal auditor in the researched units. 
A greater degree of independence is preserved in the state administrative entities and local government units, 
where auditors are employed on a contractual basis. Service providers employed in local government units on 
the basis of the competition procedure pointed out some difficulties that may arise in maintaining independence 
The value of the study concerns with the presentation of the issue that has not been widely studied. There is 
no research data on compliance with the independence of the internal auditors both in local government units 
and state administrative entites. This is mainly due to the difficulty of obtaining data. The internal auditor shall 
report to the head of the unit and at the same time he expresses the opinion on the areas of activity for which 
the head of the unit is responsible.
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projektów finansowanych ze środków unijnych  
na przykładzie funduszu Pomerania Sp. z o.o. 

inicjatywy JEREMIE

Magdalena Balcer, Andrzej Rochewicz*

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest omówienie zasad i sposobów wykonywania czynności audytowych 
w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na przykładzie projektów realizowanych w ra-
mach inicjatywy JEREMIE. 
Metodologia badania – Opracowanie jest wynikiem przeglądu i analizy aktów prawnych, wytycznych i literatu-
ry określających specyficzne wymagania związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy struktural-
nych oraz audytu tych projektów. Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest synteza zagadnień związanych 
z audytem wewnętrznym w różnych perspektywach działalności audytowej. Analiza ryzyka jest cechą wspólną 
w działalności audytowej oraz innych systemach zarządczych, na przykład zarządzaniu projektem.
Wynik – Opracowanie przedstawia najważniejsze wskazówki pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie oraz 
udokumentowanie przeprowadzonych czynności audytowych. W artykule zaprezentowano sprawdzoną meto-
dykę realizacji audytów wewnętrznych, uszczegółowioną o specyficzne kluczowe kryteria oceny projektów 
finansowanych środków unijnych. Przedstawiono również metody analizy ryzyka w ramach realizowanych 
projektów.
Oryginalność/wartość – Wyjaśniono specyfikę audytu projektów finansowanych ze środków unijnych.

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, projekty finansowane z funduszy unijnych, Fundusz Pomerania, inicja-
tywa JEREMIE

Wprowadzenie

Polska stała się pełnoprawnym beneficjentem dotacji przeznaczonych dla restrukturyzacji 
i modernizacji krajów Wspólnoty wraz z przyjęciem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. 
Zapotrzebowanie na środki unijne w Polsce jest bardzo duże. Jednak ich wykorzystanie 
obwarowane jest pewnymi przepisami i wytycznymi. Aby pozyskać, wdrożyć i rozliczyć 
projekt współfinansowany ze środków Unii, muszą się w nim znaleźć stałe elementy skła-
dowe, w tym faza kontrolna w formie audytu zewnętrznego bądź audytu wewnętrznego.

* mgr Magdalena Balcer, Asystentka Kierownika Projektu (PRINCE2), e-mail: m.balcer@zrfpk.pl; mgr Andrzej 
Rochewicz, Audytor Wewnętrzny, Kierownik Projektu (IPMA-D, PRINCE2), Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji, e-mail: andrzejrochewicz@wp.pl.
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Przeprowadzenie audytu projektu współfinansowanego ze środków wspólnotowych jest 
jednym z elementów wdrażania funduszy unijnych w Polsce. Audyt środków unijnych obej-
muje instytucje na różnym poziomie zarządzania i wdrażania programów operacyjnych oraz 
beneficjentów tych programów. Działania na każdym z tych poziomów mają swoją specyfikę.

1. Rola funduszu Pomerania w realizacji projektów z inicjatywy JEREMIE

Do 2010 roku mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa znajdowały się w trudnej sytuacji oraz 
miały ograniczony dostęp do funduszy pochodzących ze środków unijnego wsparcia, a które 
były przeznaczone na rozwój. Zmiana nastąpiła po uruchomieniu Inicjatywy Wspólnotowej 
JEREMIE. Za pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej zostały powołane fundusze pożycz-
kowe oraz poręczeniowe, które stanowią wsparcie dla firm starających się o kredyt bankowy. 
Inicjatywa JEREMIE, której nazwa wywodzi się od angielskiego Joint European Resources 
for Micro-to-Medium Enterprises, odeszła od uruchamiania tradycyjnego dotacyjnego modelu 
wsparcia przedsiębiorstw na rzecz odnawialnych instrumentów finansowych, jakimi są nisko-
oprocentowane kredyty, pożyczki oraz poręczenia. Celem projektu jest pomoc firmom sektora 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdującym się we wstępnej fazie rozwoju. Fundusze 
kierowane są do przedsiębiorstw, które ze względu na brak historii kredytowej bądź niewystarcza-
jącej liczby zabezpieczeń nie mają możliwości otrzymania wsparcia finansowego (Brzezińska, 
2013, s. 109–110). Ponadto JEREMIE zapewnia pomoc podmiotom rozpoczynającym dzia-
łalność gospodarczą – start-upom. Tak więc inicjatywa jest skierowana do firm, które przede 
wszystkim (http://jeremie.zrfpk.pl/strefa-dla-przedsiebiorcy/poreczenia-w-ramach-jeremie):

 – rozpoczynają działalność – start-upy,
 – nie posiadają historii kredytowej,
 – nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Istota inicjatywy polegała na założeniu Funduszu Powierniczego, który rozbudowałby 
wachlarz instrumentów finansowanych poprzez mechanizm odnawialny, a nie dotacyjny, 
jak to miało miejsce wcześniej. JEREMIE jest mechanizmem odnawialnym, gdzie wy-
datkowane środki wracają i są inwestowane ponownie. Daje to możliwość zabezpieczenia 
kapitału na inwestycje wśród większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu 
do produktów oferowanych przez banki (http://jeremie.zrfpk.pl/strefa-dla-przedsiebiorcy/). 
Kredyty, pożyczki oraz poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE mogą być przeznaczone 
na finansowanie oraz rozszerzanie działalności gospodarczej, w tym między innymi na:

a) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych bądź technologicznych;
b) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków 

transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
c) budowę instalacji oraz urządzeń, które sprzyjają oszczędności surowców i energii;
d) informatyzację;
e) dostosowanie przedsiębiorstwa do norm i standardów krajowych i unijnych;
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f) tworzenie nowych, trwałych miejscy pracy;
g) inne cele gospodarcze, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Do głównych korzyści, jakie płyną ze wsparcia w ramach JEREMIE dla przedsiębiorców 

z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, należy zwiększenie dostępu do finanso-
wania zewnętrznego, korzystniejsze warunki finansowania, zwiększenie konkurencyjności, 
możliwość sfinansowania nowych inwestycji oraz wdrożenia nowych rozwiązań technicz-
nych i technologicznych. 

W Polsce inicjatywa JEREMIE jest realizowana na poziomie regionalnym w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych. Dla województwa zachodniopomorskiego jest to 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. 
Na rysunku 1 przedstawiono istotę funkcjonowania inicjatywy JEREMIE (http://www.
jeremie.com.pl/zachodniopomorskie/jak-to-dziala ).

Rysunek 1. Funkcjonowanie inicjatywy JEREMIE
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.jeremie.com.pl/zachodniopomorskie/jak-to-dziala/.
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Instytucją Zarządzającą RPO jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego, który przeznacza środki na wsparcie dla przedsiębiorców. Przekazana kwota 
jest zarządzana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pełni rolę Menedżera 
Funduszy Powierniczych JEREMIE. Zadaniem BGK jest uruchomienie zwrotnego wsparcia 
dla Pośredników Finansowych, czyli funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych, 
banków i innych instytucji finansowych, które bezpośrednio udzielają wsparcia przedsię-
biorcom z sektora MŚP.

Rysunek 2. Funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://jeremie.zrfpk.pl/strefa-dla-przedsiebiorcy/informacje-o-pro-
jekcie-jeremie.

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego i Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
w czerwcu 2002 roku w celu rozwoju i wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP. Fundusz 
zajmuje się obsługą i finansowaniem firm w województwie zachodniopomorskim. Oferta 
funduszu obejmuje obsługę firm pod względem finansowym i doradczym. Fundusz udziela 
poręczeń kredytów, leasingów i wadiów, co stanowi jego źródło przychodu. We współpracy 
z partnerami zapewnia możliwość przygotowania biznesplanu, napisanie wniosku o wspar-
cie unijne, opracowanie montażu finansowego oraz zapewnienie środków potrzebnych na 
inwestycje. Fundusz Pomerania jest pośrednikiem finansowym o charakterze non profit 
inicjatywy JEREMIE od IV kwartału 2010 roku, co stanowi jego wiodącą działalność. 
Obecnie Fundusz realizuje już szóstą edycję programu JEREMIE. W ramach JEREMIE 
Fundusz Pomerania udzielił wsparcia już 1409 przedsiębiorcom (stan na koniec 2015 roku), 
z czego 132 to tak zwane start-upy (http://jeremie.zrfpk.pl/).
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2. Cel i znaczenie audytu projektów finansowanych ze środków unijnych

Audyt wewnętrzny polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób 
ocenie procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego i przyczynia się 
do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele, dostarczając zapewnienia 
o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo (Stowarzyszenie Audytorów 
Wewnętrznych IIA Polska). Audyt projektów finansowanych z funduszy unijnych jest 
natomiast niezależną i obiektywną działalnością, której celem jest uzyskanie racjonalnego 
zapewnienia, że projekty finansowane z funduszy unijnych są realizowane zgodnie z obo-
wiązującymi w jednostce procedurami, w szczególności procedurą zarządzania projektami, 
instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych, procedurą udzielania zamówień 
publicznych oraz oceną funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

BGK jako Instytucja Zarządzająca Zachodniopomorskim Funduszem Powierniczym 
JEREMIE nie określiła obowiązku przeprowadzania audytu u Pośredników Finansowych. 
Należy jednak doszukiwać się zalet wynikających z przeprowadzenia audytu projektów 
finansowanych ze środków unijnych. Głównym celem audytu projektów finansowanych ze 
środków unijnych jest zebranie dowodów w celu potwierdzenia zgodności realizacji pro-
jektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Audyt wewnętrzny ma dostarczyć 
informacji o tym, czy poniesione w ramach projektu wydatki są kwalifikowane, a projekt 
jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Audyt projektów kończy się 
sporządzeniem raportu oraz wydaniem opinii (Wojdylak-Sputkowska, Sputkowski, 2009, 
s. 9). Audytor wewnętrzny, przeprowadzając ocenę zgodności umowy o dofinansowanie 
projektu oraz kwalifikowalności wydatków, powinien skoncentrować się przede wszystkim 
na (Wojdylak-Sputkowska, Sputkowski, 2009, s. 9–10.):

a) ocenie dokumentacji projektowej;
b) weryfikacji, czy działania, które zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie 

realizacji projektu, zostały rzeczywiście podjęte;
c) weryfikacji, czy wskazane w dokumentach wydatki zostały faktycznie poniesione;
d) ocenie kwalifikowalności poniesionych wydatków, sposobu ich dokumentowania 

oraz zgodności kwot, które wynikają z wniosków o płatność;
e) analizie wiarygodności przekazywanych sprawozdań z realizacji projektu;
f) ocenie sposobu monitorowania projektu, raportowania o postępach wdrażania projek-

tu, dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu oraz zasad, które dotyczą 
promocji i reklamy projektu;

g) weryfikacji sposobu archiwizacji dokumentów w celu oceny zgodności przedłożone-
go wniosku o płatność do poszczególnych faktur;

h) weryfikacji poprawności procedur udzielania pomocy publicznej;
i) analizie wdrożenia zaleceń przeprowadzonych kontroli i audytów oraz ocenie zasto-

sowanych zaleceń.
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3. Rola audytu wewnętrznego w ocenie realizacji projektów finansowanych 
z funduszy unijnych

Przedsiębiorstwa, które przy realizacji projektów korzystały z dofinansowania z programów 
unijnych, powinny pamiętać o tym, że istotnym narzędziem przyczyniającym się do popraw-
nego rozliczenia tego wsparcia finansowanego jest audyt wewnętrzny.

Z podobnego założenia wychodzą instytucje przekazujące dotację lub uruchamiające 
odnawialne instrumenty finansowe, traktujące czynności audytowe jako swego rodzaju 
zabezpieczenie, którego wymagają.

Beneficjenci środków strukturalnych mogą mieć do czynienia z kilkoma rodzajami 
audytu. W przypadku Funduszu Pomerania z uwagi na uwarunkowania określające funk-
cjonowanie Funduszu w strukturze programu JEREMIE można rozróżnić trzy perspektywy 
działalności audytowej związanej z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych.

Pierwszą perspektywą jest perspektywa, gdy beneficjent stanowi jeden z elementów 
wdrażania konkretnego programu, w ramach którego może zostać poddany audytowi. 
Z perspektywy Funduszu Pomerania jest to audyt zewnętrzny, przez który należy rozu-
mieć czynności kontrolne realizowane przez służby Menedżera Funduszu Powierniczego 
JEREMIE (BGK) w stosunku do Pośredników Finansowych występujących w roli pośred-
niego beneficjenta, w tym właśnie Funduszu Pomerania.

Drugą perspektywą jest spojrzenie na wdrażanie konkretnego projektu jako na odrębny 
przedmiot audytu. W przypadku projektów realizowanych przez Fundusz w ramach inicja-
tywy JEREMIE należy przez to rozumieć czynności audytowe realizowane przez Fundusz 
Pomerania w stosunku do przedsiębiorców będących ostatecznymi beneficjentami wsparcia 
finansowego w ramach inicjatywy JEREMIE (audyt zewnętrzny z perspektywy ostateczne-
go beneficjenta). Czynności realizowane są w ramach etapu realizacji danego projektu przez 
upoważnionych pracowników Funduszu.

Trzecią perspektywą jest audyt rozumiany jako czynności realizowane w ramach 
audytu wewnętrznego Funduszu Pomerania, wykonywane przez zatrudnionego audytora 
wewnętrznego lub przez usługodawcę zewnętrznego realizującego działania zapewniające 
i doradcze, mające na celu usprawnianie działalności jednostki, a więc zapewnienie prawid-
łowej realizacji procesu zarządzania projektem (proces zarządzania projektem zakłada m.in. 
wykonywanie audytów u ostatecznych beneficjentów).

Celem działań audytora wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki przez 
systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności 
kontroli zarządczej (Brzezińska, 2013, s. 17).

Rola audytu wewnętrznego w ocenie realizacji projektów finansowanych z funduszy 
unijnych polega między innymi na ocenie systemu kontroli zarządczej, w tym zgodności 
czynności kontrolnych wykonywanych przez poszczególnych pracowników, z zasadami 
i procedurami dotyczącymi realizacji projektów. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy 
koncepcja systemu kontroli zarządczej jest zgodna z obowiązującymi przepisami i zapewnia 
skuteczne jej funkcjonowanie w jednostce.



169Specyfika audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych...

W przypadku Funduszu Pomerania audyt wewnętrzny ocenia zarówno prawidłowość 
działania Funduszu z perspektywy zgodności z procedurami wewnętrznymi, zgodność 
z wszystkimi wytycznymi regulującymi działalność projektową w ramach inicjatywy 
JEREMIE, jak i zgodność z przepisami będącymi podstawą wytycznych.

4. Zakres audytu wewnętrznego projektów finansowanych  
ze środków unijnych

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania infor-
macji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego określa Rozporządzenie (2015), wskazując:

a) sposób sporządzania oraz elementy rocznego planu audytu wewnętrznego;
b) sposób dokumentowania przebiegu oraz wyników audytu wewnętrznego;
c) sposób sporządzania oraz elementy wyników audytu wewnętrznego;
d) sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania z wykonania planu audytu;
e) tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego zleconego, o którym mowa w art. 292 

ust. 1 pkt 1 i art. 293 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
f) tryb przeprowadzania oceny prowadzenia audytu wewnętrznego, o której mowa 

w art. 292 ust. 1 pkt 2 i art. 294 ww. ustawy. 
Zakres audytu projektów finansowanych ze środków unijnych obejmuje między innymi:
 – ocenę gotowości organizacyjnej beneficjenta,
 – audyt finansowy,
 – audyt realizacji projektu,
 – wizytę na miejscu realizacji inwestycji,
 – ocenę prawidłowości i rzetelności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
 – sprawdzenie zgodności projektu z politykami wspólnotowymi,
 – sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych,
 – analizę powodzenia projektu.

W audycie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych badaniom audytowym 
poddaje się następujące procesy (Wojdylak-Sputkowska, Sputkowski, 2009, s. 15):

a) stopień realizacji projektu – produkty, rezultaty, cele;
b) sposób realizacji projektu – zgodność z wnioskiem o dofinansowanie, umową dofi-

nansowania, dokumentami programowymi;
c) kompletność dokumentacji projektu;
d) poprawność i transparentność wyboru realizatorów robót/usług, dostawców (postę-

powania przetargowe), beneficjentów ostatecznych;
e) fizyczną realizację robót, zakupów, usług (w terenie);
f) wysokość wynagrodzenia realizatorów robót/usług, dostawców w stosunku do cen 

rynkowych;
g) sprawozdawczość – zgodność zapisów sprawozdań ze stanem rzeczywistym;
h) realizację obowiązków z zakresu informacji i promocji.
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Od strony dokumentacyjnej obszary poddane audytowi wewnętrznemu wiążą się z na-
stępującymi dokumentami:

a) regulaminy organizacyjne, dokumenty w zakresie polityki kadrowej i szkoleniowej;
b) instrukcje obiegu dokumentów księgowych/przepływów finansowych;
c) instrukcje kancelaryjne, zasady archiwizacji;
d) procedury przetargowe i procedury kontroli;
e) procedury związane z informatyzacją;
f) opisy systemów zarządzania i kontroli (w tym z zakresu zarządzania projektami 

i szczegółowe wytyczne odnoszące się do konkretnych projektów);
g) inne dokumenty związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem jednostki (organizacji).
W przypadku programów i projektów finansowanych ze środków unijnych sposobem 

dokumentowania procesu zarządzania projektem jest ścieżka audytu, która zakłada bardzo 
wyraźny podział obowiązków i odpowiedzialności. W celu uzyskania zapewnienia, że 
ścieżka audytu spełni swoje zadanie, powinna ona zawierać następujące elementy (Wojdylak- 
-Sputkowska, Sputkowski, 2009, s. 16):

 – przepływy finansowe,
 – przepływy informacji,
 – przepływy dokumentów,
 – zasady kontroli.

5. Analiza ryzyka w audycie projektu finansowanego ze środków unijnych

Zasadniczym elementem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest analiza ryzyka. 
Należy przez to rozumieć zdiagnozowanie czynników, które mogą mieć negatywny wpływ 
na realizację projektu, oraz ich hierarchizację. Dzięki temu działaniu uzyskiwane są infor-
macje o tym, które czynniki można zignorować (tzw. dopuszczalny poziom ryzyka), które 
można wyeliminować, a którymi należy zarządzać. Identyfikacja podstawowych czynników 
ryzyka ma kluczowe znaczenie w procesie planowania zadania audytowego.

Specyfika audytu projektów finansowanych ze środków unijnych sprawia, że zagadnienie 
analizy ryzyka jest rozpatrywane z perspektywy analizy ryzyka przeprowadzanej w ramach 
zadania audytowego, analizy ryzyka związanego z zarządzaniem danym projektem, jak 
również analizy zarządzania ryzykiem w ramach oceny funkcjonowania systemu kontroli 
zarządczej w jednostce.

Z projektami związane jest zwykle większe ryzyko niż z ustabilizowanymi działaniami 
operacyjnymi. Aby zarządzanie w tej kwestii było skuteczne, powinno być oparte na syste-
matycznie stosowanych zasadach identyfikacji i oceny ryzyka (zagrożeń/szans), a następnie 
planowanych i wdrożonych reakcjach na ryzyko (Materiały szkoleniowe – Zarządzanie 
projektami PRINCE2). Wobec powyższego celem audytu projektów finansowanych ze 
środków unijnych jest między innymi ocena prawidłowości zarządzania ryzykiem w ramach 
realizowanego projektu.
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W analizie ryzyka związanego z zarządzaniem projektem powinny być uwzględnione 
następujące pytania (Wysocki, 2013, s. 125):

 – Jakie rodzaje ryzyka mogą wystąpić w projekcie?
 – Jakie jest prawdopodobieństwo straty wynikającej z ryzyka?
 – Jaka jest przewidywana wielkość straty w ujęciu pieniężnym?
 – Jakie straty są przewidywane w przypadku najgorszego scenariusza?
 – Jakie są inne metody realizacji projektu?
 – Jak można ograniczyć lub wyeliminować potencjalne straty?
 – Czy inne metody realizacji projektu wiążą się z innym poziomem ryzyka?

Analiza ryzyka powinna mieć indywidualny charakter dla każdego projektu, jednak 
wyróżnia się pewną grupę czynników ryzyka o charakterze ogólnym, takich jak (Wojdylak- 
-Sputkowska, Sputkowski, 2009, s. 16):

 – zbyt wiele poziomów w strukturze zarządzania projektem,
 – doświadczenie beneficjenta we wdrażaniu projektów,
 – kwalifikacje pracowników (wiedza, doświadczenie, umiejętności),
 – rotacja kadry (odpływ doświadczonych pracowników),
 – potencjał finansowy i płynność finansowa beneficjenta,
 – istnienie wewnętrznych systemów zarządzania i kontroli u beneficjenta,
 – zmiany w uwarunkowaniach zewnętrznych (prawnych, rynkowych, społecznych),
 – zmiany organizacyjne u beneficjenta,
 – zaplecze sprzętowe (wyposażenie, sprzęt komputerowy),
 – kultura organizacji,
 – udział podmiotów zewnętrznych w realizacji projektu (np. podwykonawcy),
 – wyniki dotychczasowych audytów, kontroli itp.

Podczas planowania zadania audytowego należy dążyć do wytypowania w pierwszej 
kolejności tych obszarów, dla których ryzyko jest ocenione jako najwyższe.

Uwagi końcowe

Audyt wewnętrzny projektów finansowanych ze środków unijnych stanowi narzędzie 
umożliwiające dokonanie obiektywnej oceny prawidłowości realizacji projektu, a przede 
wszystkim zgodności realizacji projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu 
oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Dzięki dokonaniu oceny w ramach czynności wewnętrznych wyniki audytów umożli-
wiają doskonalenie działalności operacyjnej organizacji, zapobiegając negatywnym skutkom 
wynikającym z kontroli zewnętrznych lub skutkom materializacji niezidentyfikowanych 
rodzajów ryzyka z powodu nieprawidłowego zarządzania projektami.
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SPECIfIC NATURE Of INTERNAL AUDIT Of PROJECTS fUNDED fROM EU fUNDS WITh 
ExAMPLE Of ThE fUND POMERANIA SP. Z O.O.

Abstract: Purpose – Ensuring proper functioning of the project management process in the organization par-
ticipating in projects funded by the EU is a real challenge today. Projects realized within structural funds are 
subjected to numerous regulations and guidelines. The aim of this study was to analise principles and methods 
of audit work in projects co-financed by the European Union, for example projects implemented under the 
JEREMIE initiative.
Research methodology – This work is a result of research based on a review and analysis of legal acts, guidelines 
and literature defining specific requirements connected with implementation of projects financed from structural 
funds and audits of these projects, as well as broad-based internal audit. In addition, a test method used in the 
work is a synthesis of issues related to internal audit in various perspectives of audit activities, indicating a risk 
analysis as a common feature in both audit activities and other management systems such as project management.
Result – The paper presents best practices for conducting and documenting all activities performed within an 
audit in a proper way as well as proven methodology for implementing internal audit elaborated on specific key 
criteria for evaluation of projects financed from EU funds. The final part of the paper presents issues related to 
conducting risk analysis within audit as well as framework of realised projects.
Originality/value – Due to the work benefits of using internal audit within organisations were presented and 
specification of audit of projects financed from EU funds was explained.

Keywords: internal audit, projects financed from EU funds, Pomeranian Fund, JEREMIE initiative

Cytowanie
Balcer, M., Rochewicz, A. (2016). Specyfika audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych 
na przykładzie Funduszu Pomerania Sp. z o.o. inicjatywy JEREMIE. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6/1 
(84), 163–172. DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-14.



Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2016 (84), cz. 1
s. 173–184DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-15

Outsourcing audytu wewnętrznego w jednostkach 
sektora finansów publicznych – ujęcie praktyczne

Anna Bartoszewicz*

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie elementów konstrukcyjnych audytu wewnętrznego 
przeprowadzanego w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce na zasadach outsourcingu oraz za-
prezentowanie praktyk w tym zakresie.
Metodologia badania – Chcąc zrealizować przyjęty cel, wykorzystano analizę aktów prawnych regulujących 
funkcjonowanie audytu wewnętrznego w sektorze publicznym w Polsce. Aby przedstawić przedmiotową prob-
lematykę w ujęciu praktycznym, przeprowadzono badanie ankietowe wśród 10 wybranych firm audytorskich, 
które w latach 2014–2015 przeprowadzały zlecone audyty wewnętrzne w jednostkach sektora publicznego.
Wynik – W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych w zakresie procedur, zasad i metod wyko-
rzystywanych podczas przeprowadzania audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych 
w Polsce przez firmy audytorskie. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie praktyki audytowe stosowane 
są przez zewnętrznych usługodawców przeprowadzających audyty wewnętrzne w jednostkach sektora finan-
sów publicznych na zasadach outsourcingu.
Oryginalność/wartość – Artykuł stanowi ujęcie praktyczne realizacji audytu wewnętrznego na zasadach outso-
urcingu w podmiotach publicznych.
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Wprowadzenie 

Od 2010 roku zmieniona treść ustawy o finansach publicznych (Ustawa, 2009) stworzyła 
jednostkom sektora finansów publicznych w Polsce nowe możliwości w zakresie przepro-
wadzania audytów wewnętrznych. Zgodnie z zapisami art. 275 ww. aktu normatywnego 
większość podmiotów publicznych mogła zawrzeć umowy z zewnętrznym usługodawcą 
na przeprowadzenie audytu wewnętrznego bez konieczności zatrudniania audytora na etat. 
Wprowadzone zmiany ustawowe miały rozwiązać problem braku kadry audytorskiej, który 
występował w poprzednim stanie prawnym1, a zasadność zmian potwierdzały między 
innymi powszechne praktyki outsourcingu audytu w USA, Kanadzie czy Australii.

* dr Anna Bartoszewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra 
Rachunkowości, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, e-mail: anna.bartoszewicz@uwm.edu.pl.

1  Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę artykułu w zakresie funkcjonowania 
audytu w 2008 r.
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W obliczu nowych możliwości stanął również sektor usług audytorskich, bowiem dzięki 
wprowadzonym zmianom pojawili się potencjalni klienci.

Pomimo iż sektor finansów publicznych nie jest lukratywnym rynkiem dla firm au-
dytorskich, to rozpowszechnienie tego zagadnienia oraz zainteresowanie kierownictwa 
podmiotów publicznych nowymi możliwościami sprawiły, iż firmy audytorskie coraz 
chętniej zaczęły brać udział w organizowanych przez jednostki przetargach na usługowe 
prowadzenie audytu.

Inspiracją do podjęcia badań przez autorkę artykułu w przedmiotowym zakresie była 
chęć poznania specyfiki przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora  
finansów publicznych na zasadach outsourcingu z punktu widzenia firm audytorskich, a także 
próba odpowiedzi na pytanie: ,,Jakie praktyki audytowe są stosowane przez zewnętrznych 
usługodawców przeprowadzających audyty wewnętrzne w podmiotach publicznych?” 
Z jednej strony wprowadzone przez usługodawcę zmiany wydają się być trafnym posunię-
ciem, z drugiej zaś mogą się pojawić pewne obawy. Budzą wątpliwość między innymi takie 
aspekty, jak: czas i zakres wykonywania zadań audytowych czy też dobór metod i sposób 
przeprowadzania przeglądu jednostki pod kątem wyznaczenia zadań do audytu.

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, jako cel artykułu przyjęto przedstawienie ele-
mentów konstrukcyjnych audytu wewnętrznego przeprowadzanego w jednostkach sektora 
finansów publicznych w Polsce na zasadach outsourcingu oraz zaprezentowanie praktyk 
w tym zakresie. Aby to zrealizować, przeprowadzono badanie ankietowe wśród 10 losowo 
wybranych firm audytorskich, które w latach 2014–2015 przeprowadziły audyty wewnętrzne 
w jednostkach sektora finansów publicznych.

1. Elementy konstrukcyjne audytu wewnętrznego na zasadach outsourcingu 
w świetle teorii naukowych

Słowo outsourcing pochodzi od angielskich słów outsider–resource–using, co oznacza wy-
korzystanie zasobów zewnętrznych. Jest to przedsięwzięcie, które polega na wydzieleniu ze 
struktury jednostki realizowanych przez nie funkcji i przekazaniu ich do realizacji innemu 
podmiotowi, który specjalizuje się w danej dziedzinie (Czubakowska, 2007, s. 266).

Odmianą outsourcingu jest także co-sourcing, który opiera się na przeprowadzeniu 
danego zadania we współpracy z podmiotem zewnętrznym, gdy część zadania jest wyko-
nywana przez pracownika danej jednostki, pozostałe prace są zlecane firmie zewnętrznej 
(http://www.businessdictionary.com/definition/co-sourcing.html#ixzz495lBXnMo). To 
rozwiązanie ma zastosowanie w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy, takich 
jak: IT, bezpieczeństwo danych, instrumenty finansowe oraz nadużycia, a także stwarza 
możliwość wykorzystania konkretnych umiejętności i wiedzy branżowej.

W ostatnich latach outsourcing poszczególnych zadań w podmiotach gospodarczych 
znajduje coraz więcej zwolenników nie tylko w sektorze prywatnym, ale również publicz-
nym. Jednostki coraz chętniej zlecają wyspecjalizowanym firmom prowadzenie między 
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innymi usług księgowych, informatycznych czy też prawnych. Od niedawna delegowanym 
obszarem działalności stał się także audyt wewnętrzny, który jest niezbędny jako funkcja 
zapewniająca i doradcza dla kierownictwa jednostki, choć nie zawsze istnieje konieczność 
zatrudniania audytora na etat. Wtedy wykonanie audytu może być zlecone jednostce 
zewnętrznej.

Z punktu widzenia podmiotu przeprowadzającego audyt wewnętrzny na zasadach 
outsourcingu można wyodrębnić 5 podstawowych etapów tego procesu (The IIA’s Practice 
Guide, 2009):

Etap I. Zrozumienie działalności i relacji wewnątrz organizacji w podmiocie audy-
towanym, czyli dokonanie przeglądu audytowanej jednostki pod kątem realizacji zadań, 
analiza struktury organizacyjnej, weryfikacja przepisów prawnych regulujących działalność 
podmiotu.

Etap II. Ocena ryzyka i kontroli w poszczególnych obszarach organizacji na podstawie 
identyfikacji obszarów zagrożonych wystąpieniem ryzyka nieprawidłowości oraz oceny 
skuteczności kontroli w tych obszarach.

Etap III. Realizacja audytu (przeprowadzenie testów).
Etap IV. Raportowanie związane między innymi z przygotowaniem sprawozdania 

z audytu i przedstawieniem wyników kierownikowi jednostki audytowanej.
Etap V. Monitoring polegający na sprawdzeniu stopnia wdrożenia zaleceń.
Zorganizowany w taki sposób proces audytu na zasadach outsourcingu umożliwia 

uzyskanie wartości dodanej dla organizacji. Do głównych zalet korzystania z outsourcingu 
w przypadku audytu wewnętrznego należy zaliczyć (Schneider, 2008, s. 17–20):

a) efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na audyt 
(przejście z kosztów stałych na koszty zmienne);

b) dostęp do większych zasobów i wiedzy specjalistycznej;
c) poświęcenie większej uwagi działaniom strategicznym i zarządzaniu;
d) zwiększenie rzetelności wykonywania zadań;
e) potencjalnie większa niezależność i obiektywizm.
Wadami audytu przeprowadzanego w tej formie są natomiast:
a) nieposiadanie przez audytorów wystarczającej wiedzy na temat procesów i realizacji 

zadań w audytowanym podmiocie;
b) brak zrozumienia przez audytorów relacji i powiązań między poszczególnymi stano-

wiskami w strukturze organizacyjnej jednostki;
c) większa lojalność audytora w stosunku do firmy audytorskiej niż do podmiotu 

audytowanego.
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2. Ramy prawne usług audytowych w jednostkach sektora finansów 
publicznych w Polsce

Do 2010 roku audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych mógł być 
przeprowadzany jedynie przez audytorów będących pracownikami tych jednostek. Zapisy 
art. 275 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku wprowadziły istotne zmiany w tym zakresie, 
umożliwiając wybór outsourcingu i prowadzenie audytu wewnętrznego przy spełnieniu 
określonych przesłanek przez zewnętrznego usługodawcę. Należy jednak podkreślić, iż oba 
rozwiązania nie mogą być stosowne jednocześnie.

W myśl litery prawa usługodawcą, o którym mowa w art. 275, może być zarówno osoba 
fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i osoba prowadząca taką działalność, 
jeżeli spełnia wszystkie warunki kwalifikacyjne określone art. 286 ustawy z 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych. Usługodawca może prowadzić działalność także w formie 
osoby prawnej lub następujących rodzajów spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandy-
towej i komandytowo-akcyjnej z zastrzeżeniem, iż do prowadzenia audytu zatrudniona jest 
osoba wykwalifikowana, spełniająca warunki określone w ustawie o finansach publicznych 
(Kołosowska, Bartoszewicz, 2014, s. 1259).

Z regulacji prawnych zawartych w ustawie o finansach publicznych wynika, że etapy 
i metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego przez usługodawcę nie różnią się od 
wykorzystywanej przez audytora zatrudnionego w jednostce z wyjątkiem umowy, która 
podpisywana jest przez podmiot korzystający z usług audytowych i ich usługodawcę. Ważne 
jest, by umowa zawierała postanowienia gwarantujące przeprowadzenie audytu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a zapisy w niej zawarte muszą zapewnić ochronę 
dokumentów przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, zniszczeniem lub uszkodze-
niem (por. Ustawa, 2009, art. 279 ust. 2). Treść umowy powinna zapewnić przeprowadzenie 
audytu z należytą starannością i na jak najwyższym poziomie, dlatego kluczowe staje się 
ujęcie w niej informacji w zakresie 9 obszarów, takich jak (Salamasick, 2012, s. 81–90):

 – warunki finansowe,
 – okres trwania umowy,
 – miejsce wykonywania prac,
 – obsada kadrowa,
 – zgodność prowadzenia audytu z przepisami prawa,
 – zakres prac wykonywanych w ramach umowy,
 – usługi dodatkowe (np. doradztwo),
 – bezpieczeństwo dokumentów i informacji,
 – poufność.

Należy jednak podkreślić, iż nie wszystkie jednostki sektora finansów publicznych 
zobowiązane do prowadzenia audytu mają możliwość zawarcia umowy z usługodawcą. 
Ustawa wyklucza z tej opcji podmioty, które obracają środkami finansowymi powyżej  
100 mln zł i zatrudniają powyżej 200 pracowników. Przekroczenie podanych limitów obli-
guje do zatrudnienia w jednostce audytora na etat.
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3. Realizacja outsourcingu usług audytowych w jednostkach sektora finansów 
publicznych przez firmy audytorskie – wyniki badania ankietowego

W celu zebrania informacji na temat usług audytowych świadczonych przez zewnętrznych 
usługodawców autorka artykułu przeprowadziła w kwietniu 2016 roku badanie ankietowe 
wśród 10 losowo wybranych firm audytorskich2. 

Adresatami ankiety byli właściciele firm audytorskich, którzy w latach 2014–2015 prze-
prowadzali audyty wewnętrzne w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie 
umowy zawartej z podmiotem audytowanym. Kwestionariusz ankiety zawierał łącznie  
24 pytania (7 zamkniętych, 10 półotwartych i 7 otwartych). Ze względu na brak zgody na 
ujawnienie nazw firm posłużono się ich numerycznym oznaczeniem. W tabeli 1 przedsta-
wiono podstawowe informacje dotyczące badanej grupy. 

Tabela 1

Podstawowe informacje dotyczące badanej grupy

Struktura 
organizacyjno- 
-prawna

Rodzaj 
działalności

Kwalifikacje do 
przeprowadzania 
audytu

Liczba zawartych umów 
na przeprowadzenie 
audytu

Okres 
trwania 
umowy

1 2 3 4 5 6

Firma 1 osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą

audyt certyfikat MF 2014 – 2 umowy
2015 – 3 umowy

rok

Firma 2 osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą

audyt, 
doradztwo, 
usługi 
rachunkowe, 
szkolenia

certyfikat MF 2014 – 2 umowy
2015 – 2 umowy

rok
rok

Firma 3 spółka cywilna audyt certyfikat 
MF, studia 
podyplomowe 
w zakresie audytu

2014 – 2 umowy
2015 – 3 umowy

rok
rok

Firma 4 osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą

audyt certyfikat MF 2014 – 2 umowy
2015 – 3 umowy

2 lata
2 lata

Firma 5 osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą

audyt, 
doradztwo, 
szkolenia

certyfikaty MF, 
CGAP, CIA

2014 – 1 umowy
2015 – 1 umowy

rok
rok

2  Na podstawie wywiadu telefonicznego z kierownikami jednostek sektora finansów publicznych w Polsce 
ustalono, iż w badanym okresie 70 firm audytorskich przeprowadzało audyt zlecony w podmiotach publicznych. 
Z tej grupy wylosowano 10, które wzięły udział w badaniu.
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1 2 3 4 5 6

Firma 6 osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą

audyt, 
szkolenia

certyfikat MF 2014 – 5 umowy
2015 – 6 umowy

rok
rok

Firma 7 osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą

audyt, 
szkolenia

certyfikat CGAP 2014 – 3 umowy
2015 – 3 umowy

rok
rok

Firma 8 osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą

audyt, 
szkolenia, 
usługi 
prawne

certyfikat MF 2014 – 2 umowy
2015 – 3 umowy

rok
2 lata

Firma 9 osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą

audyt certyfikat MF 2014 – 2 umowy
2015 – 2 umowy

rok
rok

Firma 10 osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą

audyt certyfikat MF 2014 – 3 umowy
2015 – 3 umowy

rok
rok

Źródło: opracowanie własne.

Dominującą formą organizacyjno-prawną w badanej grupie jest jednoosobowa dzia-
łalność gospodarcza. Należy zaznaczyć, iż połowa badanych firm zajmuje się wyłącznie 
przeprowadzaniem audytu. Pozostałe prowadzą dodatkowo inny rodzaj działalności, w tym 
szkolenia, usługi księgowe lub prawne. Tylko w dwóch spośród badanych jednostek audy-
torzy posiadają certyfikaty międzynarodowe: CGAP i CIA. W pozostałych przypadkach 
legitymują się certyfikatem Ministra Finansów uprawniającym do przeprowadzenia audytu 
wewnętrznego. Z uzyskanych informacji wynika, iż w latach 2014–2015 badane firmy 
zawierały średnio 2–3 umowy z jednostkami sektora finansów publicznych. Podmiotami 
audytowanymi były gminy i powiaty3. Umowy zawierano najczęściej na rok, przy czym 
usługi audytowe wszystkie badane firmy świadczyły na zasadach outsorcingu. Żadna badana 
jednostka nie ma doświadczenia w wykonywaniu usług audytowych w formie co-sourcingu.

Zgodnie z treścią Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu 
Wewnętrznego cel, uprawnienia i odpowiedzialność audytora powinny być określone w ofi-
cjalnym dokumencie zwanym kartą audytu wewnętrznego. Mając na uwadze te regulacje, 
zadano respondentom pytanie odnośnie do sposobu tworzenia przez nich karty w audyto-
wanych jednostkach. Rozkład wyników zamieszczono na rysunku 1.

3  Informacje dotyczące jednostek, z którymi podpisano umowy, są niepełne ze względu na ograniczenia 
kontraktowe firm do podania tych informacji.
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4 Jeden z respondentów wskazał 3 odpowiedzi, bowiem karta była tworzona w różny sposób, w zależności od 
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jednostki, zaś 4 audytorów prowadziło także czynności doradcze. Tylko 3 spośród badanych 
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4  Jeden z respondentów wskazał 3 odpowiedzi, bowiem karta była tworzona w różny sposób, w zależności od 
rodzaju audytowanej jednostki (przez audytora lub w umowie zawarto stosowne zapisy, lub też korzystano z karty 
stworzonej przez poprzedniego audytora), dlatego łączna suma odpowiedzi uzyskanych na to pytanie wynosi 12.
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Zakres świadczonych usług w latach 2014–2015 na rzecz jednostek sektora finansów 
publicznych przez badane jednostki obejmował łącznie 7 obszarów. Wszyscy respondenci 
wykonywali w ramach audytu analizę ryzyka, plan audytu, przeprowadzali zadania au-
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Kluczowe znaczenie w badaniach audytowych ma właściwe wytypowanie obszarów ryzyka 
oraz zadań do audytu, co w przypadku usług zleconych wydaje się trudnym przedsięwzięciem 
ze względu na brak wiedzy u audytorów co do zakresu działania badanej jednostki oraz ogra-
niczenia czasowe na realizację audytu. Należy jednak podkreślić, iż prawidłowe postępowanie 
w tym zakresie pozwala na efektywne przeprowadzenie prac audytowych i wydanie pełnowar-
tościowych zaleceń. W przypadku badanej grupy wszyscy audytorzy opierali wybór zadań na 
przeprowadzonej analizie ryzyka. Ponadto w połowie badanych jednostek włączono zadania 
wskazane przez kierownictwo jednostki jako zagrożone ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, audytorzy wykonujący audyt na zasadach 
outsourcingu przy prowadzeniu analizy ryzyka najczęściej korzystali z metody matema-
tycznej (6 wskazań). Wskazywano również: metodę ekspercką (2 odpowiedzi), ankietę wśród 
pracowników oraz metodę mieszaną (po jednym wskazaniu). W jednostkach audytowanych 
zewnętrzni usługodawcy przeprowadzali średnio 3–5 zadań w ciągu roku, przeznaczając 
na każde zadanie 2–3 miesięcy (8 wskazań); w 2 przypadkach przeprowadzenie zadania 
audytowego zajęło około miesiąca.
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Wyniki ankiety wskazują, że zadania audytowe przeprowadzono bez powoływania 
rzeczoznawcy. Tematyka zadań obejmowała głównie:

 – ocenę realizacji działalności statutowej i prawidłowość funkcjonowania jednostki,
 – analizę zatrudnienia,
 – analizę finansów jednostki (m.in. politykę rachunkowości, dokonywanie wydatków),
 – analizę realizacji zadań publicznych,
 – realizację planów finansowych,
 – efektywność realizacji działań w ramach projektów operacyjnych,
 – dynamikę wpływów do budżetu z podatku od nieruchomości,
 – czasochłonność procedur przy wydawaniu decyzji administracyjnych,
 – system udzielania i rozliczania dotacji w ramach pożytku publicznego,
 – realizację zamówień publicznych,
 – ochronę danych osobowych,
 – bezpieczeństwo IT,
 – realizację projektów ze środków Unii Europejskiej,
 – inwentaryzację.

Do wykonywania zadań audytowych respondenci wykorzystywali zestaw metod do 
przeprowadzenia badania audytowego. Wszyscy przeprowadzali analizę dokumentów 
źródłowych oraz wywiad bezpośredni z kierownikami badanej jednostki. Ponadto metodami 
wykorzystywanymi przez 8 respondentów były oględziny oraz testy zgodności. Szczegółowe 
informacje w zakresie metod używanych przez zewnętrznych usługodawców w jednostkach 
sektora finansów publicznych w badanym okresie zaprezentowano na rysunku 4.
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Ustalenia z audytów na temat funkcjonowania audytowanych jednostek respondenci 
zwykle omawiali podczas narady zamykającej (8 wskazań), a następnie przekazywali 
w formie raportu kierownictwu jednostki. Dwóch audytorów dostarczyło wyniki w formie 
sprawozdania bez ich interpretacji.
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Poza ustaleniami z audytu w przekazanych sprawozdaniach respondenci podali za-
lecenia, których wdrożenie miało poprawić funkcjonowanie audytowanego podmiotu. 
Należy podkreślić, iż jest to kluczowy element z punktu widzenia zarówno efektów audytu 
wewnętrznego, jak i wniesienia do jednostki wartości dodanej. Z badanej grupy 7 na 10 
respondentów wskazało, iż wydane przez nich zalecenia zostały wdrożone, w 3 pozostałych 
przypadkach nie wprowadzono rekomendacji. Należy dodać, iż poza działalnością zapew-
niającą prowadzone były także czynności doradcze (4 wskazania) według szczegółowego 
zapotrzebowania kierowników jednostek, którzy określali ich tematykę.

Mając na uwadze specyfikę audytów wewnętrznych przeprowadzanych na zasadach 
outsourcingu, zadano respondentom pytanie na temat oceny przeprowadzonych przez 
nich audytów. Zgodnie bowiem ze standardem praktyki zawodowej audytu wewnętrzne-
go Program zapewnienia i poprawy jakości (1300) jakość audytu powinna być oceniana 
poprzez bieżące monitorowanie, samoocenę, oceny zewnętrzne lub niezależną walidację. 
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że większość audytów nie podlegała ocenie (7 wskazań). 
Trzech pozostałych respondentów dokonało samooceny przeprowadzonego audytu.

Jakość prowadzonego audytu zależy zwykle od kwalifikacji i doświadczenia audytora, 
ale zdarza się, iż determinują ją czynniki niezależne od niego. Poproszono zatem respon-
dentów o wyrażenie opinii w tej sprawie. Zdaniem respondentów w największym stopniu 
negatywnie na jakość przeprowadzonych audytów wpłynęło skomplikowane środowisko 
prawne. W następnej kolejności zaznaczono nieprzychylność współpracowników oraz niską 
kulturę organizacyjną jednostki5.

Uwagi końcowe

1 stycznia 2016 roku minęło 5 lat od wprowadzonej w Polsce regulacji dotyczącej możliwości 
przeprowadzania przez zewnętrznych usługodawców audytów wewnętrznych w jednostkach 
sektora finansów publicznych. Z jednej strony był to punkt wyjścia do rozwiązania problemu 
kadry audytorskiej, z drugiej zaś wprowadzone zmiany ustawowe spowodowały liczne 
spekulacje i wątpliwości na temat jakości świadczonych usług audytu wewnętrznego na 
zasadach outsourcingu. W artykule zdefiniowano i omówiono główne kwestie związane 
z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 
na zasadach outsourcingu. Zaprezentowano również praktykę przeprowadzania audytów 
wewnętrznych w podmiotach publicznych na przykładzie 10 wybranych firm audytorskich.

Kierując się przesłanką wyboru tematu artykułu, sformułowano następujące konkluzje 
w podsumowaniu przeprowadzonych badań empirycznych6:

1. Pomimo zmiany definicji audytu wewnętrznego i jego ewolucji w kierunku 
efektywności działania jednostki najczęściej wykonywany jest audyt zgodności 

5  Respondenci uszeregowali wymienione czynniki pod względem ich wpływu na audyt. Wymieniono 3, 
które wskazano jako elementy w największym stopniu negatywnie oddziaływujące w ich opinii na jakość audytu.

6  Zaznacza się, że wymienione konkluzje odnoszą się tylko do badanej grupy respondentów.
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i audyt finansowy. Tylko 3 respondentów przeprowadziło audyt efektywnościowy. 
Prawdopodobnie trudność w tego typu audytach stanowią ograniczenia czasowe 
i dobór wskaźników pomiaru efektywności.

2. Wybór zadań do audytu w jednostkach sektora finansów publicznych wykonywanego 
przez zewnętrznych usługodawców poprzedzony był we wszystkich przypadkach 
analizą ryzyka, chociaż zdarzało się, iż kierownictwo jednostki audytowanej suge-
rowało tematykę zadań audytowych. Należy jednak podkreślić, iż były to obszary 
dodatkowo włączone do planu audytu, co z punktu widzenia słabej znajomości 
audytowanego podmiotu przez audytora jest pozytywnym zjawiskiem.

3. Zewnętrzni usługodawcy podczas badania audytowego używali zestawu metod 
i technik. Należy jednak podkreślić, iż w zbyt małym stopniu wykorzystywana była 
metoda ankietowa przeprowadzana wśród pracowników audytowanej jednostki 
(jedno wskazanie). Mając na uwadze usługi na zasadach outsourcingu, gdy audytorzy 
nie mają wiedzy na temat funkcjonowania audytowanej jednostki, kwestionariusz 
ankiety przeprowadzony wśród kadry pracowniczej byłby bogatym źródłem 
informacji.

4. Nie wszystkie audyty kończyły się naradą zamykającą, chociaż jest to element, 
który powinien być włączony do procesu audytu. Podczas narady istnieje bowiem 
możliwość omówienia wyników otrzymanych w czasie audytu oraz wskazania 
przez audytora rozwiązań w celu poprawienia działalności audytowanego podmiotu. 
Przyczyną pominięcia tego etapu przez respondentów były ograniczenia czasowe na 
przeprowadzenie audytu.

5. Niepokoić może fakt, iż nie wszyscy audytorzy przeprowadzają czynności sprawdza-
jące, co oznacza, że wdrożenie zaleceń przez kierownictwo audytowanych jednostek 
nie jest weryfikowane. Tym samym nie ma pewności, że prowadzone audyty wniosły 
wartość dodaną i poprawiły funkcjonowanie audytowanego podmiotu.

6. Budzi wątpliwość wskazanie większości respondentów, iż przeprowadzone audyty 
nie są poddawane ocenie. Można zatem stwierdzić, iż nie jest realizowany standard 
dotyczący jakości audytu wewnętrznego (1300). Ponadto audytowani nie mają 
pewności, że audyty są przeprowadzane z należytą starannością oraz zgodnie z mię-
dzynarodowymi standardami audytu.

Kierownictwo jednostek sektora finansów publicznych, podejmując decyzję zlecenia 
audytu wewnętrznego, powinno rozważyć wszystkie wady i zalety usług outsourcingowych. 
Ważną kwestią jest także rzetelność wykonanego audytu, bowiem efekty prac mają zapewnić 
o właściwym funkcjonowaniu jednostki i wskazać ewentualne kierunki poprawy.
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finance sector units in Poland based on outsourcing principles as well as present practices in this area. 
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by the auditors who carried out the internal audits in public finance sector units in Poland. The author of the 
article tries to answer the following question: What kind of audit practices are used by auditors conducting 
internal audits in public finance sector units based on outsourcing rules?
Originality/value – The article shows the practical perspective of principles and methods used by auditors that 
were carried out the internal audit in public bodies based on outsourcing.
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Instytucje publiczne  
a obowiązek audytu wewnętrznego

Monika Kaczurak-Kozak*

Streszczenie: Cel – Analiza podmiotów określanych mianem „instytucje publiczne” oraz odniesienie ich do 
jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego.
Metodologia badania – Analiza literatury, obowiązujących aktów prawnych oraz wnioskowanie. 
Wynik – Nie wszystkie instytucje publiczne są jednostkami sektora finansów publicznych. Audyt wewnętrzny 
jest obowiązkowo prowadzony w części instytucji publicznych. 
Oryginalność/wartość – Przegląd wybranego piśmiennictwa wskazuje na posługiwanie się pojęciem instytucje 
publiczne bez wyraźnego wskazania zakresu podmiotowego. Na gruncie różnych dyscyplin można znaleźć 
mniej lub bardziej precyzyjne odpowiedniki tej kategorii.

Słowa kluczowe: podmiot publiczny, zadania publiczne, jednostka sektora finansów publicznych, audyt we-
wnętrzny

Wprowadzenie 

Analiza treści publikacji z różnych dziedzin oraz obszarów działalności skłania do refleksji, 
że powszechne jest posługiwanie się określeniem instytucje publiczne. Co istotne, rzadko 
znajduje się w nich wyjaśnienie, czym są instytucje publiczne. Można domniemywać, iż 
używanie tego hasła następuje raczej intuicyjnie. Zwraca uwagę również posługiwanie 
się tym pojęciem w różnych obszarach nauki. Termin instytucje publiczne jest używany 
zarówno w ekonomii, nauce o zarządzaniu, na potrzeby prawa administracyjnego, jak 
i w innych obszarach, na przykład socjologii, politologii. Ogólnie instytucje te wyróżnia 
realizacja interesu publicznego. Ich działalność powinna zatem podlegać kontroli. Artykuł 
jest próbą charakterystyki podmiotów określanych powszechnie jako instytucje publiczne, 
a jego celem jest analiza stosowania w nich audytu wewnętrznego.

* dr Monika Kaczurak-Kozak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 66-100 Sulechów, ul. Armii 
Krajowej 51, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl.
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1. Zakres pojęciowy instytucji publicznych

Przykładów użycia pojęcia instytucje publiczne jest wiele, między innymi:
1. Na stronie internetowej czasopisma „Forbes” (http://csr.forbes.pl) umieszczono 

artykuł Strony www ważnych instytucji nadal nie dla niepełnosprawnych, w którym 
można przeczytać: „Tylko 12,8 proc. instytucji publicznych ma strony internetowe 
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

2. Na stronie internetowej firmy Eprosument S.A. (http://eprosument.pl/) (sektor OZE) 
znajduje się oferta dla osób fizycznych, biznesu oraz instytucji publicznych – podobny 
podział można zauważyć również w ofercie innych firma działających w różnych 
branżach.

3. Na portalu małych i średnich firm twoja-firma.pl można znaleźć artykuł 
Funkcjonowanie instytucji publicznych w Polsce (Ludwiński, 2009).

4. Na seminaryjnym posiedzeniu Kolegium NIK 5 grudnia 2012 roku radca Prezesa 
NIK zaprezentował artykuł Jak działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność 
i sprawność? (Płoskonka, 2012).

Pojęcie instytucja publiczna może być rozumiane jako organizacja, jak również zespół 
pewnych norm1. Analizując słownikowe wyjaśnienie samego określenia instytucja, zauważa 
się automatyczne jego łączenie z przymiotnikiem publiczny. Według słownika języka pol-
skiego instytucja to zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem 
spraw, działający w jakiejś dziedzinie (Szymczak, 1998, s. 796; Sobol, 2002, s. 276). W lite-
raturze można spotkać następującą definicję instytucji publicznych: organizacje działające 
w sferze spraw publicznych regulowanej przez normy prawa publicznego, którego zadaniem 
jest ochrona interesu publicznego (Wytrążek, 2011, s. 315).

Z perspektywy nauki o zarządzaniu właściwym dla nich odpowiednikiem wydaje się być 
pojęcie organizacje publiczne. Są to bowiem te organizacje, które zostały stworzone w celu reali-
zacji interesu publicznego. Oferują usługi i dobra publiczne. Mają na celu zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb obywateli (Kożuch, 2011, s. 96, 99). W nauce o zarządzaniu odróżnia się je od organizacji 
społecznych (nazywanych często organizacjami pozarządowymi). Między nimi występują istotne 
różnice odnoszące się do wspólnoty celów i działań (Kożuch, 2011, s. 104).

Organizacje pozarządowe (typu non profit) prowadzą działalność w różnego rodzaju 
ośrodkach, fundacjach i stowarzyszeniach nienastawionych na zysk, pełnią określone 
funkcje w ramach ograniczonego budżetu (Lachiewicz, Walecka, 2013, s. 67). W myśl art. 3 
ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Ustawa, 2003) są to osoby 
prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej (w tym fundacje i stowarzyszenia), 
które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwami, instytutami 
badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samo-
rządowymi osobami prawnymi oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku. Przedstawiona 
definicja jest szeroka, zatem na jej podstawie organizacje pozarządowe to również partie 

1  Przyjmuje się, że termin instytucja publiczna będzie używany w artykule w znaczeniu organizacja.
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polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców oraz samorządy zawodowe2. 
Zaprezentowana typologia organizacyjna stanowi punkt odniesienia do dalszych analiz 
zakresu instytucji publicznych, opartych na regulacjach prawnych.

2. Charakter instytucji publicznych w unormowaniach prawnych

W treści obowiązujących w Polsce przepisów prawnych można znaleźć pojęcie instytucji pub-
licznej rozumianej jako podmiot publiczny. Odniesienie do tej kategorii znajduje się na stronie 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Według słownika zamiesz-
czonego na stronie ePUAP (http://epuap.gov.pl) instytucja publiczna to instytucja będąca:

a) podmiotem publicznym w rozumieniu art. 2 ustawy z 17 lutego 2005 roku o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014,  
poz. 1114, z późn. zm.) lub

b) podmiotem realizującym zadania publiczne lub dysponującym majątkiem publicznym 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. 2015, poz. 2058, z późn. zm.).

Instytucje publiczne zostały określone w ustawie o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne kategorią „podmioty publiczne”, przy czym istotna jest 
realizacja przez te podmioty zadań publicznych określonych przez ustawy. W rozumieniu 
przepisów ustawy (art. 2 ust. 1) do instytucji publicznych zalicza się:

a) organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, 
jednostki organizacyjne prokuratury;

b) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich organy;
c) jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
d) fundusze celowe;
e) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ) oraz spółki wykonujące 

działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
f) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (KRUS);
g) Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ);
h) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw w celu realizacji zadań publicznych.
W ustawie o dostępie do informacji publicznych pojęcie instytucja publiczna odnosi się 

nie tylko do podmiotów realizujących zadania publiczne, ale również tych, które dysponują 
majątkiem publicznym. Są to w szczególności (art. 4 ust. 1):

a) organy władzy publicznej;
b) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

2  Jednostki te zostały wyłączone ze stosowania przepisów Działu II ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, co oznacza, że nie mogą one otrzymywać statusu organizacji pożytku publicznego oraz 
dotacji w trybie określonym w ustawie.
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c) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;
d) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu te-

rytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne 
albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

e) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują 
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których 
Skarb Państwa, JST lub jednostka samorządu gospodarczego albo zawodowego mają 
pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;

f) organizacje związkowe i pracodawców oraz partie polityczne (art. 4 ust. 2).
Na podstawie art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej instytucje publiczne 

udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacje o swojej działalności 
(określone w art. 6 tej ustawy). Spis podmiotów umieszczonych na głównej stronie BIP 
(www.bip.gov.pl) jest długi, co świadczy o różnorodności organizacyjnej instytucji publicz-
nych. Uświadamia rzeczywisty ich zasięg. Są nimi następujące podmioty:

a) Prezydent;
b) Instytut Pamięci Narodowej,
c) Państwowa Komisja Wyborcza;
d) Sejm;
e) Senat;
f) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
g) Rzecznik Interesu Publicznego;
h) Narodowy Bank Polski;
i) samorząd terytorialny (gminy, powiaty, województwa);
j) regionalne izby obrachunkowe (16);
k) urzędy podległe i nadzorowane przez ministrów – ministerstwa (19) oraz Urząd 

Komunikacji Elektronicznej;
l) administracja rządowa w terenie – urzędy wojewódzkie (16)

oraz jednostki organizacyjne objęte zbiorczą kategorią, takie jak:
a) sądy i trybunały;
b) urzędy podległe lub nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów;
c) organy kontroli państwowej i ochrony prawa;
d) inne instytucje realizujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym.
Klasyfikację instytucji publicznych zaprezentowano na rysunku 1.
Łącząc przedstawione wyżej treści ustaw ze wskazaną wcześniej paralelą pojęć: in-

stytucja publiczna – organizacja publiczna, można zauważyć, że określenie organizacja 
publiczna odnosi się bezpośrednio do instytucji publicznych interpretowanych według 
przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
Natomiast w obszarze instytucji publicznych określonych przepisami ustawy o dostępie do 
informacji publicznej mieszczą się również organizacje społeczne. Są one często łączone 
z kategorią organizacji pozarządowych, w stosunku do których wyraźnie wskazano, że nie 
są one jednostkami sektora finansów publicznych.



189Instytucje publiczne a obowiązek audytu wewnętrznego

Sądy i trybunały

• Krajowa Rada Sądownictwa
• Naczelny Sąd Administracyjny
• Sąd Najwyższy
• sądy powszechne
• Trybunał Konstytucyjny
• Trybunał Stanu 
• Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie
• Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu

Urzędy podległe lub nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
• Agencja Wywiadu
• Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
• Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
• GUS
• KNF
• Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
• PAN
• Polski Komitet Normalizacyjny
• Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
• Rządowe Centrum Legislacji
• Rzecznik Finansowy
• UOKiK
• Urząd Regulacji Energetyki
• Urząd Zamówień Publicznych

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

• Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
• NIK
• Państwowa Inspekcja Pracy
• Prokuratura Krajowa
• Rzecznik Praw Dziecka
• Rzecznik Praw Obywatelskich

Inne (przykładowe) instytucje realizujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym

• fundacje
• państwowe osoby prawne utworzone na podstawie ustaw
• podmioty lecznicze – samodzielne publiczne ZOZ
• instytucje kultury
• stowarzyszenia i towarzystwa
• jednostki budżetowe, w tym samorządowe kolegia odwoławcze (49)
• związki międzygminne
• samorządy zawodowe i gospodarcze
• spółdzielnie mieszkaniowe
• partie polityczne 
• podmioty o dominującym udziale majątku samorządowego
• podmioty o dominującym udziale Skarbu Państwa

Rysunek 1. Wykaz instytucji publicznych zróżnicowanych wewnętrznie
Źródło: opracowanie własne na podstawie www. bip.gov.pl.
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3. Koincydencja instytucji publicznej i obowiązku audytu wewnętrznego

Zagadnienie audytu wewnętrznego uregulowane zostało w ustawie o finansach publicznych 
(Ustawa, 2009) (dalej: u.f.p.), która odnosi się i posługuje pojęciem jednostki sektora finansów 
publicznych. Czy można określić je mianem instytucje publiczne i powiązać z obowiązkiem 
prowadzenia audytu wewnętrznego? Ustawa o finansach publicznych enumeratywnie wy-
mieniła jednostki sektora finansów publicznych w art. 9. Następnie zobowiązała część z tych 
jednostek do prowadzenia audytu wewnętrznego. Wskazała je w art. 274. Są to:

 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 – ministerstwa,
 – urzędy wojewódzkie,
 – izby celne,
 – izby skarbowe,
 – ZUS,
 – KRUS,
 – NFZ.

Ponadto po przekroczeniu określonego progu kwotowego audyt wewnętrzny prowadzi 
się także w: 

a) państwowych jednostkach budżetowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym 
tej jednostki dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł;

b) uczelniach publicznych, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przy-
chodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł;

c) samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które nie zostały utwo-
rzone przez JST, agencjach wykonawczych, państwowych funduszach celowych, 
jeżeli kwota ujętych w planie finansowym tych jednostek przychodów lub kosztów 
przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł;

d) JST, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej JST kwota dochodów i przychodów lub kwota 
wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł.

Porównując jednostki zobowiązane do prowadzenia audytu, wskazane przez ustawo-
dawcę z zakresem podmiotowym instytucji publicznych, należy się odnieść do dwóch 
wymienionych wyżej uregulowań prawnych (rys. 2). Bezpośrednie porównanie skutkuje 
stwierdzeniem, że nie wszystkie podmioty nazywane instytucjami publicznymi mają 
obowiązek prowadzić audyt wewnętrzny. Zakres podmiotowy instytucji publicznych jest 
szerszy, w związku z czym jedynie część instytucji publicznych jest zobowiązana do pro-
wadzenia audytu wewnętrznego. Należy zwrócić uwagę na zapisy art. 274 ust. 4–6 u.f.p. 
o możliwości prowadzenia audytu wewnętrznego także w:

a) jednostkach sektora finansów publicznych, których kierownicy podejmą decyzję 
o prowadzeniu audytu wewnętrznego;

b) jednostkach w dziale wskazanych przez właściwego ministra kierującego działem;
c) jednostkach podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych 

oraz jednostkach obsługujących organy podległe Prezesowi Rady Ministrów lub 
przez niego nadzorowane.
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Oznacza to, że krąg podmiotów określanych mianem instytucje publiczne, w których 
może być prowadzony audyt wewnętrzny, jest szerszy, niż wskazany na rysunku 2. Jednak 
w dalszym ciągu część instytucji publicznych pozostaje poza obszarem audytu wewnętrz-
nego, o którym mowa w u.f.p. Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje zatem do 
prowadzenia audytu wewnętrznego w części instytucji publicznych. Audyt wewnętrzny 
dotyczy podmiotów administracji rządowej, samorządowej oraz części innych podmiotów 
realizujących zadania publiczne.

Rysunek 2. Instytucje publiczne a jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do prowadzenia au-
dytu wewnętrznego 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Uwagi końcowe 

W celu odpowiedzi na pytanie, czy instytucje publiczne są zobowiązane prowadzić audyt 

wewnętrzny według przepisów u.f.p., należy zestawić ze sobą trzy ustawy: o finansach pu-

blicznych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz o 

dostępie do informacji publicznych. Ogólne spojrzenie na zakres podmiotowy instytucji pu-

blicznych oraz sektora finansów publicznych prowadzi do wniosku, że instytucja publiczna to 

Ustawa o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne 

a) organy administracji rządowej, 
b)  organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 

sądy, jednostki organizacyjne prokuratury,  
c) JST i ich organy, 
d) jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 

budżetowe, 
e) fundusze celowe, 
f) samodzielne publiczne ZOZ oraz spółki wyko-

nujące działalność leczniczą w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 

g) ZUS, KRUS, 
h) NFZ, 
i) państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw  
w celu realizacji zadań publicznych. 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej 
a) organy władzy publicznej, 
b) organy samorządów gospodarczych  

i zawodowych, 
c) podmioty reprezentujące zgodnie z od-

rębnymi przepisami Skarb Państwa, 
d) podmioty reprezentujące państwowe 

osoby prawne, osoby prawne samorządu 
terytorialnego oraz inne państwowe jed-
nostki organizacyjne albo jednostki or-
ganizacyjne samorządu terytorialnego, 

e) podmioty reprezentujące inne osoby lub 
jednostki organizacyjne, które wykonują 
zadania publiczne lub dysponują mająt-
kiem publicznym, oraz osoby prawne,  
w których Skarb Państwa, JST lub jed-
nostka samorządu gospodarczego albo 
zawodowego mają pozycję dominującą, 

f) organizacje związkowe i pracodawców 
oraz partie polityczne. 

a) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
b) ministerstwa, 
c) urzędy wojewódzkie, 
d) izby celne, 
e) izby skarbowe, 
f) ZUS, w tym w zarządzane przez niego fundu-

sze, 
g) KRUS, w tym w fundusze zarządzane przez 

Prezesa KRUS, 
h) NFZ. 

Po przekroczeniu w planie kwoty 40 000 tys. zł: 
a) państwowe jednostki budżetowe, 
b) uczelnie publiczne,  
c) samodzielne publiczne ZOZ, które nie zostały 

utworzone przez JST, 
d) agencje wykonawcze, 
e) państwowe fundusze celowe, 
f) JST. 

OBOWIĄZEK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

INSTYTUCJE PUBLICZNE 

Rysunek 2. Instytucje publiczne a jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do 
prowadzenia audytu wewnętrznego
Źródło: opracowanie własne.
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Uwagi końcowe

W celu odpowiedzi na pytanie, czy instytucje publiczne są zobowiązane prowadzić audyt 
wewnętrzny według przepisów u.f.p., należy zestawić ze sobą trzy ustawy: o finansach 
publicznych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 
o dostępie do informacji publicznych. Ogólne spojrzenie na zakres podmiotowy instytucji 
publicznych oraz sektora finansów publicznych prowadzi do wniosku, że instytucja pub-
liczna to nie zawsze jednostka sektora finansów publicznych. Pojęcie instytucja publiczna 
jest pojemnościowo szersze. Nie każda instytucja publiczna jest jednostką sektora finansów 
publicznych. Oznacza to, że nie wszystkie podmioty nazywane instytucjami publicznymi są 
zobowiązane do prowadzenia audytu wewnętrznego według przepisów u.f.p.

Przegląd literatury oraz obserwacja rzeczywistości gospodarczej skłaniają do wniosku, 
że pojęcie instytucja publiczna ma charakter interdyscyplinarny. W artykule odniesiono 
się do interpretacji tego pojęcia według przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Powierzchownie 
jedynie (ze względu na objętość artykułu) zestawiono go z kategorią organizacji właściwą 
dla nauki o zarządzaniu. Autorka ma również świadomość możliwości odniesienia do innych 
dyscyplin, w tym nauki administracji, i rozpatrzenia powiązań z tak zwanymi podmiotami 
administrującymi, czyli takimi, których „działania są skierowane bezpośrednio na realizację 
dobra wspólnego” (Cieślak, 2012, s. 14) i które wykonują zadania publiczne.
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Streszczenie: Cel – W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów  
z 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu 
w porównaniu z zapisami zastępowanego rozporządzenia Ministra Finansów z 1 lutego 2010 roku w sprawie 
przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2016 roku 
i wprowadzają istotne zmiany do pracy audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. 
Celem artykułu jest ocena kierunku zmian na tle dotychczasowych rozwiązań oraz analiza poszczególnych 
zapisów rozporządzenia pod kątem celowości i spójności z innymi regulacjami.
Metodologia badania – Analiza porównawcza, wnioskowanie logiczne.
Wynik – Wskazano najważniejszych zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 
2015 roku oraz kontrowersje związane z niektórymi wprowadzonymi rozwiązaniami, które mogą wpływać na 
niezależność pracy audytora oraz są niespójne z innymi regulacjami (instrukcja kancelaryjna). Analiza wskazu-
je na niejasności i konieczność wypracowania przez audytorów właściwych procedur.
Oryginalność/wartość – W artykule przeanalizowano zmiany w obszarze audytu wewnętrznego wprowadzone 
rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 2015 roku. Zmiany zostały opisane i ocenione na tle wcześ-
niejszych regulacji. Analiza zapisów rozporządzenia wskazuje na problemy z interpretacją niektórych zapisów 
i trudności w jednolitym stosowaniu wspomnianych przepisów z powodu ich niejednoznaczności.

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, jednostki sektora finansów publicznych

Wprowadzenie

Audyt wewnętrzny jest jednym z ważniejszych elementów mających zapewnić bieżące 
i niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostkach sektora finansów 
publicznych. Obejmuje procedury kontroli zarządczej, ocenę adekwatności, efektywności 
i skuteczności systemów zarządzania i kontroli, czynności doradcze kierowane do audyto-
wanych i kierowników jednostek. Dzięki tym elementom system kontroli wewnętrznej ma 
dostarczyć obiektywnej i niezależnej oceny systemu zarządzania i kontroli w kontekście ich 
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sprawności. Oznacza to, że głównymi efektami audytu wewnętrznego są wsparcie jednostki 
audytowanej poprzez niezależną ocenę zarówno sposobu funkcjonowania jednostki, jak 
i poprzez identyfikację i ocenę ryzyk oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem. Ustawa 
o finansach publicznych (u.f.p.) wskazuje na ocenę adekwatności, skuteczności i efektyw-
ności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce.

W polskich regulacjach prawnych audyt wewnętrzny został wprowadzony w 1998 roku 
w ustawie o finansach publicznych. Zapisy, które znalazły się w tym akcie prawnym, były 
jednak bardzo ogólne. Wielu autorów zwracało uwagę na ich niejednoznaczność i różne in-
terpretacje (Chojna-Duch, 2002, s. 2). W kolejnych latach przepisy ewoluowały. Nowelizacja 
u.f.p. wprowadziła nowe zapisy dotyczące między innymi procedur kontroli finansowej. 
Procedury te miały zapewnić kierownikowi jednostki obiektywną i niezależną ocenę syste-
mów zarządzania w jednostce: ich efektywności, sprawności i adekwatności. Kolejna wersja 
ustawy z 2009 roku podkreśliła cel audytu wewnętrznego, jakim jest wsparcie kierownika 
w realizacji zadań i celów jednostki w sposób efektywny. Środkiem realizacji tak postawio-
nego celu kontroli wewnętrznej jest systematyczna ocena kontroli zarządczej oraz czynności 
doradcze (Winiarska, 2005, s. 49). Na podstawie delegacji zawartej w ostatniej wersji ustawy 
(Ustawa, 2009) Minister Finansów wydał 1 kutego 2010 roku rozporządzenie w sprawie 
przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 21, poz. 108). Zostało 
one zastąpione rozporządzeniem z 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego 
oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480).

Ustawa określa także podmioty obowiązane do prowadzenia audytu wewnętrznego 
i dzieli je na trzy grupy jednostek. Pierwszą grupę stanowią: 

a) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i ministerstwa;
b) urzędy wojewódzkie;
c) izby celne i izby skarbowe;
d) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez ZUS fundusze;
e) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa 

KRUS;
f) Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kolejną, drugą grupą są:
a) państwowe jednostki budżetowe;
b) uczelnie publiczne;
c) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, agencje wykonawcze i państwowe 

fundusze celowe,
jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła w tych 
jednostkach 40 000 tys. zł.

Ostatnią grupę stanowią jednostki samorządu terytorialnego (JST), jeżeli ujęta w uchwale 
budżetowej JST kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekro-
czyła wysokość 40 000 tys. zł.
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1. Kierunki zmian w audycie wewnętrznym

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego 
oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu zastąpiło obowiązujące wcześniej rozporzą-
dzenie Ministra Finansów z 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowa-
nia audytu wewnętrznego. Nowa regulacja wprowadziła wiele istotnych zmian i jednocześ-
nie jest prawie o połowę krótsza od wcześniejszych regulacji. W rozporządzeniu Ministra 
Finansów z 4 września 2015 roku podkreślono znaczenie metodyki i wyników audytu, 
o czym informuje już sama zmiana tytułu rozporządzenia. Stare rozporządzenie tytułowane 
było w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu, a nowe jest o audycie oraz 
informacji o pracy i wynikach audytu. Jest to ściślejsze odwołanie się do delegacji zawartej 
w art. 285 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym to „Minister Finansów określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrzne-
go oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego”.

Podkreślono metodykę, cele i wyniki audytu. Ma to zapewnić najwyższą jakość 
i w efekcie skuteczność audytu. W uzasadnieniu do projektu ustawodawca wskazał na 
znaczenie planowania zadania zapewniającego oraz sposób komunikowania wyników 
audytu wewnętrznego. Jest to tym bardziej istotne, że ustawa o finansach publicznych wprost 
wskazuje w art. 284, że plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią 
udostępnianą na wniosek informację publiczną w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 roku 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198). Kierunek zmian w polskich 
regulacjach dotyczących audytu wewnętrznego przedstawiono na rysunku 1.

Wyraźnie widoczna jest również tendencja do ograniczania procedur audytu wewnętrz-
nego jednostek sektora finansów publicznych przez regulacje nadrzędne. Od 2008 roku 
obowiązywały dwa akty prawne (zob. Kiziukiewicz, 2009, s. 54) w randze rozporządzenia 
Ministra Finansów: rozporządzenie Ministra Finansów z 10 kwietnia 2008 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 66, poz. 
406) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2008 roku w sprawie trybu 
sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni (Dz.U.  
nr 61, poz. 378), które w 2010 roku zastąpiło jedno rozporządzenie Ministra Finansów  
z 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego 
(Dz.U. nr 21, poz. 108). Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 4 września 2015 roku 
w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.  
poz. 1480) jest znacznie krótsze (tekst) od zastępowanego (35 paragrafów wobec wcześniej-
szych 50 paragrafów).
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Rysunek 1. Ewolucja podejścia do audytu wewnętrznego w regulacjach polskich po 1998 roku 
Źródło: opracowanie własne. 
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2. Uzgadnianie kryteriów oceny oraz sposobu ich weryfikacji  
(czynności sprawdzające)

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem jest wyznaczenie 
nowego etapu do planu i przebiegu audytu. Audytor wewnętrzny, rozpoczynając realizację 
zadania zapewniającego, przeprowadza w pierwszej kolejności przegląd wstępny. Polega on 
w szczególności na (Rozporządzenie, 2015, par. 14):

a) zapoznaniu się z celami i obszarem działalności jednostki, w którym zostanie zrea-
lizowane zadanie;

b) dokonaniu identyfikacji i oceny ryzyka po uwzględnieniu istniejących mechanizmów 
kontrolnych;

c) uzgodnieniu z audytowanym kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze 
działalności jednostki objętym zadaniem; w przypadku braku uzgodnienia kryteriów 
z audytowanym audytor wewnętrzny uzgadnia je z kierownikiem jednostki.

Należy zwrócić uwagę, że jest to katalog otwarty wskazujący w szczególności elementy, 
które musi obejmować przegląd wstępny, ale może, a nawet powinien obejmować inne 
elementy, które są istotne dla danej jednostki i uwzględniają jej specyfikę. Ponadto Minister 
Finansów dopuszcza, by uzgodnienie kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych w obsza-
rze działalności jednostki objętym zadaniem (o których mowa w pkt c powyżej) audytor 
wewnętrzny przeprowadzał poprzez naradę otwierającą.
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Dwa pierwsze punkty są oczywiste i były wymieniane w poprzednim rozporządzeniu 
(Rozporządzenie, 2010, par. 18 ust. 2) jako elementy uwzględniane przy opracowywaniu 
programu zadania zapewniającego (w pkt a i b jest mowa o celach i zadaniach jednostki oraz 
o wynikach analizy ryzyka obszaru ryzyka objętego zadaniem zapewniającym). Nowością 
jest natomiast pkt c, zgodnie z którym nie są konieczne uwagi audytowanego czy kierownika 
jednostki. Mogą to być uzgodnienia z audytowanym lub kierownikiem jednostki kryteriów 
oceny mechanizmów kontrolnych. Podczas prac legislacyjnych podnoszono wątpliwość, czy 
jest to zgodne z międzynarodowymi standardami. Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów 
taki zapis ma zapewnić ustalenie kryteriów najlepiej dopasowanych do celów i zakresu 
zadania oraz uniknięcie błędów wynikających z braku pełnej wiedzy audytora o zakresie 
działalności badanego podmiotu. Warto zaznaczyć, że u.f.p. podaje cele audytu jako katalog 
otwarty (Ustawa, 2009, art. 68), wymieniając w szczególności 7 celów. Dodatkowo o celach 
audytu wewnętrznego mówi art. 272 u.f.p., ale wskazuje jednocześnie, że audyt jest dzia-
łalnością niezależną i obiektywną. Może to być trudne do uzyskania, biorąc pod uwagę 
zapis rozporządzenia o wspólnym uzgadnianiu kryteriów z audytowanym lub kierowni-
kiem jednostki. W efekcie może to prowadzić do ograniczania się audytorów do kryteriów 
oceny wymienionych we wspomnianym art. 68, co pozwoli na uniknięcie potencjalnych 
konfliktów. Ograniczy to jednak liczbę stosowanych kryteriów, a przez to uniemożliwi ocenę 
uwzględniającą specyfikę działalności jednostki, co często wymaga stosowania kryteriów 
spoza katalogu określonego w ustawie.

Określenie, że kryteria są uzgadniane, zbyt mocno ogranicza niezależność audytora, 
gdyż sugeruje, że audytowany ma w zakresie proponowania i kwestionowania wybranych 
kryteriów oceny równoważny głos z audytorem. Biorąc pod uwagę, że:

a) audytowany zatrudnia audytora (wewnętrznego czy też zewnętrznego);
b) rozporządzenie nie wskazuje sposobu postępowania i rozstrzygania o kryteriach 

w przypadku różnic zdań między audytorem i audytowanym;
c) nie wskazuje innej drogi ustalania kryteriów niż uzgodnienie wymagające w swej 

istocie zgody obu stron;
w praktyce może się okazać, że ostatecznie o kryteriach oceny będzie decydował audytowa-
ny, co będzie naruszeniem zapisu ustawy o niezależności audytora.

Ważny zapis pojawił się w § 21, zgodnie z którym audytor wewnętrzny po upływie termi-
nów realizacji zaleceń przeprowadza czynności sprawdzające. Czynności te są w myśl tego 
zapisu obowiązkowe, a ich wynik audytor wewnętrzny przedstawia w notatce informacyjnej 
kierownikowi jednostki i audytowanemu. Jest to bardzo istotne podkreślenie znaczenia 
efektów audytu przez konieczność weryfikacji, czy zalecenia po audycie są realizowane.
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3. Program zadania zapewniającego

W § 15 rozporządzenia również można wskazać na problem zachowania niezależności audy-
tora. Zgodnie z pkt 2 audytor wewnętrzny przygotowuje program zadania zapewniającego, 
uwzględniając w szczególności między innymi uwagi kierownika jednostki i audytowanego. 
Takie brzmienie przepisu sugeruje, że audytor jest obowiązany uwagi uwzględnić. Stoi to 
jednak w sprzeczności z zapisami ustawy o niezależności audytora. W rozporządzeniu nie 
doprecyzowanego, jakich zagadnień mogą dotyczyć uwagi audytowanego i jednostki. Zatem 
oprócz kryteriów oceny mogą te uwagi dotyczyć sposobu doboru próby, wielkości próby, 
zakresu audytu.

Przepisy nie określają też, w jaki sposób należy uwzględnić uwagi kierownika jednostki 
i audytowanego: czy oznacza to zastosowanie się do nich, odniesienie do uwag, czy też 
konieczność uzasadnienia odmowy zastosowania się. Biorąc pod uwagę ustawowy zapis 
o niezależności audytora, wydaje się, że uwzględniając uwagi audytowanego i kierownika 
jednostki, audytor powinien się do zgłoszonych uwag odnieść, lecz niekoniecznie z nimi 
zgodzić. W przypadku nieuwzględnienia uwag kierownika jednostki i audytowanego oraz 
uwzględniając ich prawo do zgłoszenia uwag wynikające z rozporządzenia, audytor powi-
nien zamieścić w raporcie te uwagi wraz z uzasadnieniem ich nieuwzględnienia.

Rozporządzenie (2015, par. 17) przewiduje, że po przeprowadzeniu czynności audyto-
wych audytor uzgadnia pisemnie z audytowanym wstępne wyniki audytu wewnętrznego, 
uwzględniając w tym ustalenia i propozycje zaleceń.

W ust. 3 określono postępowanie w przypadku nieuzgodnienia wstępnych wyników 
audytu wewnętrznego. Audytowanemu przysługuje wówczas prawo do pisemnego zgło-
szenia zastrzeżeń. Termin na złożenie pisemnych zastrzeżeń wyznacza audytor, przy czym 
nie może być on krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania audytowanego 
o wstępnych wynikach. Pisemne wniesienie zastrzeżeń nie jest przeszkodą do sporządzenia 
sprawozdania z zadania. Zgodnie z Rozporządzeniem (2015, par. 18) audytor wewnętrzny 
po uzgodnieniu wstępnych wyników audytu wewnętrznego lub po wniesieniu zastrzeżeń 
sporządza sprawozdanie z zadania zapewniającego.

Samo określenie uzgodnienia może jednak budzić zastrzeżenia. Ustaleń dotyczących 
stanu faktycznego nie można uzgadniać. Stan faktyczny to opis obiektywnego stanu. 
Audytowany może złożyć dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnić informacje. Trudno się 
jednak zgodzić, by w ramach uzgodnień miał wpływać na treść raportu.

4. Czynności doradcze

Ważnym elementem audytu wewnętrznego są czynności doradcze. Audytor wewnętrzny 
może (Rozporządzenie, 2015, par. 22) wykonywać czynności doradcze, które mają wspierać 
kierownika jednostki w realizacji celów i zadań tej jednostki. Czynności te są wykonywane 
na wniosek kierownika jednostki lub z własnej inicjatywy audytora.
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Przepis ten słusznie podkreśla, że potrzeba czynności doradczych w równym 
stopniu może być identyfikowana i formułowana przez audytora i kierownika jednostki.  
W ust. 2 równowaga ta jest podkreślona stwierdzeniem, że cel i zakres tych czynności audytor 
wewnętrzny uzgadnia z kierownikiem jednostki. Bez zmian pozostaje wyraźne podkreślenie 
rozdzielności zadań i kompetencji audytora i kierownika jednostki. Paragraf 23 jednoznacznie 
określa, podobnie jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu, że audytor wewnętrzny 
„powstrzymuje się od wykonywania czynności doradczych, które prowadziłyby do przyjęcia 
przez niego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarzą-
dzania jednostką i informuje o tym kierownika jednostki”. Audytor pełni jednoznacznie rolę 
doradczą, nie przejmując odpowiedzialności za realizację zaleceń.

5. Planowanie roczne

Jednostki sporządzają na każdy rok plan audytu. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia (2015) 
przewiduje się, że kierownik komórki audytu wewnętrznego, opracowując plan audytu, 
przeprowadza analizę ryzyka uwzględniającą sposób zarządzania ryzykiem w jednostce. 
Pierwotnie w rozporządzeniu miał być zapis, że kierownik komórki audytu wewnętrznego 
opracowuje plan audytu na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. Uzasadniając 
oparcie planu audytu na analizie ryzyka, projektodawca założył, że po ponad 5 latach od 
wprowadzenia przepisów dotyczących kontroli zarządczej jednostki opracowały i wdrożyły 
systemy zarządzania ryzykiem związanym z osiąganiem celów i realizacją zadań jednostki. 
W trakcie konsultacji podnoszono wielokrotnie, że nie wszystkie jednostki wprowadziły 
analizę ryzyka. W efekcie zapis został złagodzony i określono, że opierać się ma nie na 
analizie, a na sposobie zarządzania ryzykiem, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie 
planu w jednostkach nieposiadających sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.

Na tle zapisu z Rozporządzenia (2010), który przewidywał, że przeprowadzając analizę 
ryzyka, kierownik komórki audytu wewnętrznego uwzględnia zakres odpowiedzialności kie-
rownika jednostki za funkcjonowanie kontroli zarządczej, a w szczególności między innymi 
system kontroli zarządczej w jednostce (§ 5, ust. 3 pkt 2), nastąpiło wyraźne ograniczenie do 
uwzględnienia sposobu (nawet nie systemu) zarządzania ryzykiem1. Oznacza to, że audytor, 
sporządzając plan audytu, powinien się koncentrować na najważniejszych rodzajach ryzyka, 
które zostały zidentyfikowane. Podczas audytu bada się rodzaje ryzyka o istotnym prawdopo-
dobieństwie wystąpienia oraz stanowiące największe zagrożenie dla realizacji celów i zadań 
jednostki. Doprecyzowano (Rozporządzenie, 2015, par. 7 ust. 2), że przeprowadzając analizę 
ryzyka, kierownik komórki audytu wewnętrznego bierze pod uwagę w szczególności:

 – cele i zadania jednostki,
 – rodzaje ryzyka wpływające na realizację celów i zadań jednostki,
 – wyniki audytów i kontroli.

1  „§ 7.1. Kierownik komórki audytu wewnętrznego, opracowując plan audytu, o którym mowa w art. 283 
ust. 1 ustawy, przeprowadza analizę ryzyka uwzględniającą sposób zarządzania ryzykiem w jednostce”.
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Wynika z tego, że audyt ukierunkowany jest na cele i zadania jednostki oraz wpływające 
na nie rodzaje ryzyka.

6. Monitorowanie realizacji zaleceń i czynności sprawdzające (ocena 
skuteczności realizacji zaleceń)

Monitorowanie realizacji zaleceń jestem nowym obowiązkiem audytora i zostało w rozporzą-
dzeniu potraktowane bardzo lakonicznie. Znalazło się w nim tylko jedno zdanie o obowiązku 
takiego monitoringu (Rozporządzenie, 2015, par. 20). Dodatkowo wśród definicji pojawiło się 
pojęcie monitorowanie realizacji zaleceń, które określono również bardzo ogólnie jako czyn-
ności podejmowane przez audytora wewnętrznego w celu ustalenia stanu realizacji zaleceń 
(Rozporządzenie, 2015, par. 2 pkt 6). Z zapisów tych oraz uwzględniając wyodrębnienie 
czynności sprawdzających (o których mowa w dalszej części), wynika, że działanie to ma 
na celu sprawdzenie zastosowania zaleceń w toku ich realizacji, czyli przed pełnym wdroże-
niem i uzyskaniem efektów. Brak szczegółów dotyczących monitorowania realizacji zaleceń 
oznacza, że audytorzy muszą sami wypracować metody postępowania z tym zadaniem.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami czynności sprawdzające były czyn-
nością dobrowolną. W uchylonym rozporządzeniu (w § 28 ust. 3) wskazano, że audytor we-
wnętrzny może przeprowadzić czynności sprawdzające, dokonując oceny działań jednostki 
podjętych w celu realizacji zaleceń. Nie oznacza to jednak, że audytor jest zwolniony z obo-
wiązku jakiejkolwiek weryfikacji realizacji zaleceń w obszarze zapobiegania wystąpieniu 
rozpoznanych i wskazanych w audycie rodzajów ryzyka. Zgodnie z ust. 1 i 2 audytor miał 
obowiązek zwrócić się do kierownika audytowanej jednostki o „informację na temat działań 
podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji”, a także powinien dokonać 
analizy tych informacji. Dobrowolne były tylko czynności sprawdzające te informacje.

W rozporządzeniu obowiązującym od stycznia 2016 roku pojawia się już taki obowiązek. 
Wprost w § 21 znalazł się zapis, że audytor wewnętrzny po upływie terminów realizacji 
zaleceń przeprowadza czynności sprawdzające, a wyniki z przeprowadzonych czynności 
przedstawia w notatce informacyjnej kierownikowi jednostki i audytowanemu. Wzmocniona 
zostaje rola audytora, który został obowiązany do weryfikacji podjętych przez audytowanego 
i kierownika jednostki działań w wyniku zaleceń pokontrolnych zamiast możliwości ogra-
niczenia się do zapoznania się i analizy wyjaśnień kierownikowi jednostki.

W obu regulacjach bez zmian pozostały zapisy dotyczące zasad realizacji zaleceń po-
kontrolnych (Rozporządzenie, 2015, par. 19 i 27). Przepisy zostawiają audytowanemu 14 dni 
kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania sprawozdania, na ustalenie sposobu i terminu 
realizacji zaleceń. W tym samym terminie muszą zostać wyznaczone osoby odpowiedzialne 
za realizację zaleceń. Informacja ta (o osobach odpowiedzialnych za realizację zaleceń) oraz 
o sposobie i realizacji zaleceń musi zostać przekazana w formie pisemnej kierownikowi 
komórki audytu wewnętrznego i kierownikowi jednostki.
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Audytowanemu pozostawiono możliwość odmowy realizacji zaleceń. W takim przy-
padku obowiązuje audytowanego skrócony do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
sprawozdania termin do przedstawienia kierownikowi jednostki i audytorowi wewnętrzne-
mu pisemnego stanowiska. W poprzednim rozporządzeniu odmowa mogła być przekazana 
pisemnie w terminie 14 dni.

7. Ocena wewnętrzna i zewnętrzna audytu

Nowe rozporządzenie wprowadza dla jednostek w działach administracji rządowej obo-
wiązek dodatkowej kontroli zewnętrznej. Zgodnie z § 12 ust. 2 jednostki te w terminie  
do 15 lutego każdego roku mają obowiązek przesyłania kopii sprawozdania z prowadzenia 
audytu wewnętrznego do komórki audytu wewnętrznego utworzonej w ministerstwie właś-
ciwym dla tego działu. Obowiązek tego typu nie dotyczy już JST. Są one jednak do tego 
zobligowane na podstawie Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu 
Wewnętrznego (Standard 1311 Oceny wewnętrzne i Standard 1312 Oceny zewnętrzne).

8. Akta audytu

Kolejną istotną zmianą jest sposób dokumentowania wyników audytu. Rozporządzenie 
z 1 lutego 2010 roku wprowadziło podział na akta bieżące audytu i akta stałe audytu 
(Rozporządzenie, 2010, par. 14 i 15). Przez kilka lat funkcjonowania podział ten przyjął 
się i utrwalił w praktyce. Jest również spójny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  
z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – prze-
widuje podział akt audytu na akta bieżące audytu (klasyfikacja 1720) i na akta stałe audytu 
(klasyfikacja 1721) (załączniki nr 2 i 3 do instrukcji kancelaryjnej).

Rozporządzenie (2015, par. 5), które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, likwiduje 
dotychczasowy podział akt audytu na bieżące i stałe, zastępując go podziałem na:

a) dokumentację dotyczącą zadania audytowego;
b) pozostałą dokumentację audytu wewnętrznego, w szczególności upoważnienie, 

dokumentację roboczą związaną z przygotowaniem planu audytu, plan audytu, 
sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego, wyniki oceny wewnętrznej 
i zewnętrznej audytu wewnętrznego.

Jest to istotna zmiana wymagająca wykształcenia przez audytorów odpowiedniego 
podziału akt odzwierciedlającego charakter pracy oraz spełniającego wymogi zarówno 
Rozporządzenia (2015), jak i Rozporządzenia (2011).
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Uwagi końcowe

Podejście do audytu wewnętrznego po jego wprowadzeniu w 1998 roku zmieniało się w sposób 
znaczny, w kierunku zgodności ze standardami audytu wewnętrznego (Międzynarodowe 
Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, 2001). Najistotniejszą zmianą 
wprowadzoną rozporządzeniem z 4 września 2015 roku jest wzrost znaczenia efektów 
audytu wewnętrznego. Efekty te dotyczą zarówno samej realizacji zaleceń pokontrolnych, 
jak i wpływu na efektywność działania jednostki audytowanej. Pojawił się obowiązek 
monitorowania realizacji zaleceń oraz przeprowadzania czynności sprawdzających. W przy-
padku monitoringu przepisy nie zawierają żadnych wytycznych dotyczących metodologii 
i częstotliwości jego przeprowadzania. W obecnym stanie prawnym zagadnienia te muszą 
zostać wypracowane przez audytorów i naukowców.

Pozostały ważne regulacje dotyczące doradztwa oraz wsparcia audytowanych i kierow-
ników jednostek, a nawet można odnieść wrażenie, że zostały te aspekty jeszcze bardziej 
zaakcentowane w nowym rozporządzeniu. Jednym z elementów podkreślających znaczenie 
roli doradczej są wprowadzone rozwiązania, które wymagają uzgodnień między audyto-
rem a kierownikiem jednostki. Są to jednocześnie rozwiązania dość kontrowersyjne na 
tle nadrzędnego założenia wynikającego z ustawy, że audytor jest niezależny. Stosowanie 
w praktyce nowych regulacji potwierdzi, czy spowoduje to zwiększenie liczby konfliktów na 
linii audytor–kierownik jednostki oraz czy wpłynie to negatywnie na jakość doboru i liczbę 
stosowanych kryteriów oceny, które muszą być uzgadnianie z kierownikiem jednostki.
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Nadużycia i przestępstwa pracownicze  
jako przedmiot audytu wewnętrznego

Piotr Oleksyk*

Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników poprawiających skuteczność wykry-
wania nadużyć i przestępstw pracowniczych. Wykrywanie przestępstw wewnętrznych powinno opierać się na 
trzech ważnych elementach: identyfikacji obszarów zagrożonych przestępstwami, eliminacji czynników będą-
cych przyczynami tych działań oraz wdrażania skutecznych narzędzi eliminacji przestępstw wewnętrznych. 
Istotnym elementem jest w takim przypadku opracowanie procedur audytu wewnętrznego pozwalających na 
skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z nadużyciami wewnętrznymi. Dobór rozwiązań zaradczych 
zawsze musi być uzależniony od indywidualnych uwarunkowań działalności jednostki, gdyż nie jest możliwe 
ustalenie uniwersalnych metod skutecznych we wszystkich jednostkach gospodarczych.
Metodologia badania – Badanie literatury jest punktem wyjścia rozważań. Badania te zostały uzupełnione 
o analizę najczęściej występujących przypadków przestępstw wewnętrznych w polskich przedsiębiorstwach. 
Wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz wykorzystując metodę dedukcyjną, zaproponowano najsku-
teczniejsze rozwiązania w zakresie opracowania gotowych metod przeciwdziałania oszustwom wewnętrznym.
Wynik – Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych czynników ryzyka zwią-
zanych z nadużyciami pracowniczymi, które stały się podstawą do wyznaczenia najbardziej skutecznych metod 
ograniczania strat wynikających z negatywnej działalności zatrudnionych pracowników.
Oryginalność/wartość – Wartością artykułu jest oryginalna propozycja autorskich rozwiązań wspierających 
zarządzających jednostką gospodarczą w skutecznym przeciwdziałaniu przestępstwom wewnętrznym.

Słowa kluczowe: kontrola wewnętrzna, nadużycie, przestępstwo, skuteczność

Wprowadzenie

W warunkach konkurencji jednostki gospodarcze zmuszone są do redukcji kosztów dzia-
łalności. Kluczowym zagadnieniem jest skuteczne przeciwdziałanie stratom powstałym 
na skutek niewłaściwie zorganizowanych procesów wewnętrznych. W praktyce polskich 
przedsiębiorstw znaczącym problemem ich efektywnego działania są straty wywoływane 
przez pracowników działających na szkodę swoich pracodawców. Zarządzanie przed-
siębiorstwem jest procesem ciągłego podejmowania decyzji, których trafność decyduje 
o skuteczności i efektywności działań ograniczających przestępstwa wewnętrzne.  
 

* dr Piotr Oleksyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy 
Finansowej, 53-945 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, e-mail: piotr.oleksyk@ue.wroc.pl.
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Nie jest możliwe zastosowanie standardowych rozwiązań opracowanych przez światowe 
korporacje, gdyż w większości nie są one możliwe do wdrożenia w mniejszych krajowych 
podmiotach.

Istotnym źródłem informacji o przyczynach nadużyć wewnętrznych jest metodologia 
oparta na zasadach rachunkowości. Bardzo przydatnym rozwiązaniem są regulacje związane 
z właściwą kontrolą merytoryczna dowodów księgowych oraz właściwym przeprowadze-
niem i rozliczeniem inwentaryzacji. Kontrola dowodów księgowych jest potwierdzeniem 
zasadności i celowości zaistniałej operacji dla funkcjonowania jednostki. Stanowi również 
przejaw powzięcia odpowiedzialności za potwierdzenie zasadności wydatkowanych 
środków. Prawidłowość rozliczenia niedoborów i nadwyżek to sprawdzenie, czy nie podjęto 
najprostszej decyzji o odpisaniu wszystkich niedoborów w pozostałe koszty operacyjne lub 
skompensowaniu z nadwyżkami bez próby ustalenia osób odpowiedzialnych za nieprawid-
łowości. Poprawność ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji związana jest z zapisem 
w księgach zmniejszenia lub zwiększenia wartości składników majątku. Działania te są tylko 
podstawą do ograniczania nadużyć wewnętrznych, jednak aby skutecznie przeciwdziałać, 
należy zaangażować wszystkie komórki organizacyjne przedsiębiorstwa.

Każde działanie, aby było skuteczne, musi mieć ustalony cel, którego osiągnięcie jest 
głównym motorem tego działania. Celem działań ukierunkowanych na eliminację prze-
stępstw wewnętrznych jest usunięcie przyczyn leżących u podstaw tych czynów. Procedury 
szeroko rozumianej rachunkowości są bardzo przydatne w dostarczeniu informacji 
o obszarach narażonych na straty spowodowane świadomymi nieuczciwymi działaniami 
pracowników. Współpraca komórki rachunkowości z komórkami merytorycznymi jest 
jedynym rozwiązaniem skutecznie eliminującym oszustwa wewnętrzne.

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników wspomagających skuteczne 
eliminowanie zagrożeń związanych z przestępstwami i nadużyciami pracowniczymi. 
Wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz metodę dedukcyjną, zaprezentowano 
najważniejsze rozwiązania w zakresie opracowania skutecznych rekomendacji pozwala-
jących na minimalizację strat związanych z niedozwolonymi działaniami zatrudnionych 
pracowników.

1. Przestępstwa i nadużycia pracownicze

Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwa uzależnione jest od wielu czynników, zarówno 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. W trakcie prowadzonej działalności występuje wiele 
barier ograniczających realizację celów. Większość przedsiębiorstw stosuje różne rozwiąza-
nia pozwalające na ograniczenie tych barier, gdyż ich eliminacja w praktyce jest niemożliwa. 
Jednym z ważnych czynników wewnętrznych zagrażających efektywnej działalności przed-
siębiorstwa są nadużycia i oszustwa dokonywane przez jego pracowników.

Oszustwo wewnętrzne jest całkowicie świadomym działaniem mającym na celu uzyska-
nie korzyści w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawem. O oszustwie świadczą: fałszywe 
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przedstawianie faktów i ich modyfikowanie oraz brak jawności działania. Główny cel 
sprawcy to chęć pozyskania znacznych środków finansowych w łatwy i szybki sposób lub 
innych korzyści materialnych (Jasiński, 2014, s. 31).

Najczęstsze przejawy przestępstw i nadużyć pracowniczych można podzielić na nastę-
pujące obszary (Schneider, 2007, s. 147):

 – aktywa trwałe,
 – aktywa obrotowe,
 – współpraca z klientami,
 – procedury wewnętrzne.

W tabeli 1 zaprezentowano autorską typologię nadużyć wewnętrznych w podziale na 
zidentyfikowane obszary działalności przedsiębiorstwa

Tabela 1

Klasyfikacja oszustw i nadużyć wewnętrznych

Obszar działalności Rodzaje oszustw i nadużyć

Aktywa trwałe  – Wykorzystanie składników majątku do realizacji prywatnych zleceń, np. komputer 
i specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia własnych projektów graficznych lub 
technologicznych; realizacja prywatnych zleceń służbowymi środkami transportu.

 – Zamiana składników majątku przedsiębiorstwa na składniki o gorszej jakości będące 
własnością pracowników.

Aktywa obrotowe  – Dokumentowanie wydatków fałszywymi dowodami z zawyżonymi cenami.
 – Wyłudzenie dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na 

podstawie sfałszowanej dokumentacji.
 – Wydatkowanie środków na reprezentację na potrzeby własne pracowników.
 – Kradzież majątku przedsiębiorstwa (gotówka, paliwo, surowce produkcyjne, drobne 

narzędzia, materiały biurowe).
 – Kwalifikowanie przydatnych odpadów jako bezwartościowych.

Procedury 
wewnętrzne

 – Zakup niepotrzebnych usług od podmiotów zewnętrznych zaangażowanych 
w proceder kradzieży.

 – Przelew wynagrodzenia dla fikcyjnie zarejestrowanych pracowników, którzy nigdy 
nie świadczyli pracy.

 – Wysyłka towarów do fikcyjnych podmiotów zewnętrznych bez możliwości 
odzyskania skradzionego ładunku.

 – Kradzież bazy danych kluczowych klientów przedsiębiorstwa.

Klienci  – Przywłaszczenie środków pochodzących od klientów.
 – Rejestracja umów z klientami na podstawie wyłudzonych danych i sfałszowanych 

podpisów.
 – Rejestracja fikcyjnych umów z klientami w celu wyłudzenia premii w ramach 

wykonania zadań premiowych.

Źródło: opracowanie własne.

Identyfikacja obszarów najczęściej zagrożonych ryzykiem oszustw wewnętrznych, która 
została zaprezentowana w tabeli 1, ma kluczowe znaczenie dla podjęcia działań eliminu-
jących i zaradczych. Tak zidentyfikowane obszary powinny być podstawą do właściwego 
projektowania wewnętrznych źródeł dostarczających informacji o potencjalnych naduży-
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ciach, opartych na systemie informacyjnym rachunkowości. Podjęcie działań eliminujących 
nadużycia powinno być oparte na identyfikacji przyczyn ich występowania. Eliminowanie 
skutków bez usunięcia przyczyn nie pozwoli na trwałą poprawę sytuacji.

2. Przyczyny występowania przestępstw i nadużyć pracowniczych

Przestępstwa i nadużycia pracownicze mają różnorodne przyczyny. W literaturze przedmio-
tu zaprezentowano wiele modeli wyjaśniających pobudki, które są najczęstszą przyczyną 
tych niedozwolonych czynów. Najbardziej znanym modelem jest trójkąt oszustwa oraz 
inne modele: MICE oraz diament oszustwa (Ambroziak, Maj, 2013, s. 32). Podstawowym 
celem tworzenia tych modeli jest wyjaśnienie motywów działania pracowników, którzy 
dokonują czynów niedozwolonych, narażając swojego pracodawcę na straty. Wszystkie te 
modele wyjaśniają związek pomiędzy okazją oraz presją wywieraną na pracownikach jako 
głównymi pobudkami dokonywania nadużyć.

Najczęstszym powodem dokonywania przestępstw pracowniczych jest zamiar przed-
stawienia efektów swojej pracy w korzystniejszej postaci niż faktyczna. Pracownicy wielu 
podmiotów gospodarczych odpowiadają przed przełożonymi na wielu płaszczyznach, 
wśród których jedną z ważniejszych jest dbałość o realizację przyjętego planu operacyjne-
go. Wskazane czynniki oceny pracowniczej są powodem odczuwania presji powodującej 
powstawanie oszustw. Częstym motywem popełniania czynów na szkodę pracodawcy są 
również problemy związane z ich życiem prywatnym oraz zapotrzebowaniem na dodatko-
we środki pieniężne. Odrębną kategorią motywów są działania pracowników wynikające 
z nadarzających się okazji. Świadomość braku kontroli i nadzoru często staję się podstawą 
oszustw i wyłudzeń także w przypadkach, gdy pracownicy nie szukają dodatkowych ko-
rzyści majątkowych.

Wśród najważniejszych kategorii motywów będących podstawą do dokonywania oszustw 
wewnętrznych należy wymienić:

 – niedostateczne zabezpieczenia techniczne,
 – nadmierne zaufanie,
 – niewłaściwe procedury,
 – indywidualne problemy pracowników.

Trudno jednoznacznie określić motywy działań przestępczych dokonywanych przez 
pracowników, jednak na podstawie przeprowadzonych postępowań wyjaśniających można 
dokonać klasyfikacji motywów tych czynów. W tabeli 2 zaprezentowano autorską klasyfi-
kację motywów będących najczęstszymi przyczynami przestępstw i oszustw wewnętrznych 
(Wells, 2006, s. 43).
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Tabela 2

Klasyfikacja motywów czynów niedozwolonych

Kategoria motywów Rodzaje motywów

Niedostateczne 
zabezpieczenia 
techniczne

 – Brak kompleksowego monitoringu siedziby przedsiębiorstwa.
 – Niewystarczające oświetlenie terenu przedsiębiorstwa.
 – Niedostateczne monitorowanie wskaźników przedstawiających wysokość odpadów 

produkcyjnych.

Nadmierne zaufanie  – Wysokie zaufanie kierownictwa wyższego szczebla w stosunku do pracowników.
 – Brak szczegółowej kontroli wykonania decyzji kierownika jednostki.
 – Brak odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej podjęcie decyzji.
 – Brak pracowników ochrony w systemie ciągłym.

Niewłaściwe 
procedury

 – Niska świadomość etyki zawodowej wśród pracowników.
 – Niska świadomość klauzuli poufności.
 – Zbyt bliskie relacje z klientami/sprzedawcami.
 – Nieadekwatne procedury kontroli wewnętrznej.
 – Brak skutecznej polityki informacyjnej.
 – Brak jasno określonej odpowiedzialności.

Problemy finansowe 
i emocjonalne

 – Niedocenianie w pracy.
 – Brak perspektyw rozwoju zawodowego.
 – Wysokie zadłużenie osobiste.
 – Pokonanie systemu jako wyzwanie.
 – Niewspółmierność wynagrodzenia do odpowiedzialności.

Źródło: opracowanie własne.

Zaprezentowana w tabeli 2 klasyfikacja motywów powinna być podstawą do pro-
jektowania procedur wewnętrznych ograniczających możliwości dokonywania oszustw 
i nadużyć pracowniczych. Na uwagę zasługuje fakt, że problemy finansowe i emocjonalne 
pracowników są częstym motywem, jednak znacznie poważniejszym problemem są okazje 
wynikające z niewłaściwie opracowanych procesów wewnętrznych. Świadomość braku 
nadzoru, braku przeprowadzenia jednoznacznego postępowania dowodowego oraz braku 
kary za niedozwolone czyny jest znaczącym elementem uszczuplającym kondycję finansową 
przedsiębiorstwa.

Pomimo braku presji i problemów finansowych pracownicy wykorzystują nadarzające 
się okazje do polepszenia swojego statusu materialnego. Czerpanie korzyści z nadużyć 
wewnętrznych staje się dla nich substytutem dodatków do wynagrodzenia lub nadzwyczaj-
nych gratyfikacji (Winiarska, 2001, s. 140). Nadarzające się okazje, wnikające z braków 
technologicznych i organizacyjnych, powinny być podstawą do niezbędnych działań za-
radczych mających na celu eliminację takich strat. Ważnym elementem przeciwdziałania 
oszustwom wewnętrznym powinno być promowanie działań zachęcających do zaniechania 
działań przestępczych na zasadzie motywacji pozytywnych, a nie tylko kar i konsekwencji 
dyscyplinarnych. Działania zaradcze powinny być poprzedzone szczegółową identyfikacją 
dostępnych metod wykrywania niedozwolonych czynów pracowniczych.
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3. Metody wykrywania przestępstw i nadużyć pracowniczych

Wykrycie przestępstw i nadużyć pracowniczych jest zadaniem niezwykle trudnym, jednak 
nie niemożliwym. Praktyka gospodarcza wykształciła wiele rozwiązań wykrywania 
i zapobiegania nadużyciom wynikających z procedur: audytu i kontroli wewnętrznej, 
kontroli dowodów księgowych, analizy kosztów oraz zarządzania ryzykiem. Najważniejsze 
znaczenie w wykrywaniu przestępstw wewnętrznych ma systematyczna praca związana 
z kontrolą zapisów księgowych, weryfikacją faktycznego stanu składników majątkowych 
oraz nieustannym doskonaleniem procedur wewnętrznych, których celem zawsze powinno 
być zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Skuteczny system informacyjny jest niezbędnym elementem ochrony przedsiębiorstwa 
przed stratami wynikającymi z nieautoryzowanych działań pracowników. Najważniejszym 
elementem tego systemu są metody rachunkowości, zarówno finansowej, jak i zarządczej. 
Właściwa kontrola dokumentacji, zwłaszcza dotyczącej zakupu dóbr i usług od podmiotów 
zewnętrznych oraz zużycia materiałów związanych z procesami produkcyjnymi i admi-
nistracyjnymi pozwala na skuteczne eliminowanie nieprawidłowości. Ważne jest, aby 
uprawnienia do autoryzacji kosztów były przypisane do pracowników, którzy w zakresie 
obowiązków mają odpowiedzialność za wynik finansowy własnej komórki organizacyjnej. 
Dobrym zwyczajem jest również wykonywanie ponadnormatywnych czynności inwenta-
ryzacyjnych mających na celu dostarczenie informacji poglądowej o dokonanych zmianach 
w składnikach majątku trwałego i obrotowego.

Także narzędzia rachunkowości zarządczej, szczególnie te związane z analizą kosztów 
i poszukiwaniem oszczędności, stanowią podstawę wykrywania oszustw i nadużyć pracow-
niczych. Kluczowe znaczenie ma efektywne przygotowanie budżetów kosztów oraz analiza 
odchyleń od zaplanowanych wartości. W przypadku wdrożenia działań racjonalizatorskich 
i innowacyjnych należy monitorować ich wpływ na poziom kosztów. Brak zmniejszeń 
kosztów może być podstawą do wykrycia nadużycia związanego z kradzieżą wewnętrzną.

Rachunkowość jest ważnym ogniwem wewnętrznego systemu ograniczającego straty 
związane z działalnością nieuczciwych pracowników. Nie jest jednak czynnikiem wystarcza-
jącym. Przeprowadzane postępowania wyjaśniające wskazują na konieczność zaangażowa-
nia wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Najczęstsze sposoby wykrycia 
przestępstw i nadużyć pracowniczych (Kutera, Hołda, Surdykowska, 2006, s. 177) to:

 – zgłoszenie przez innych pracowników,
 – działania przełożonych w ramach kontroli wewnętrznej funkcjonalnej,
 – badania dokonywane przez audytorów wewnętrznych,
 – przypadkowe wykrycie,
 – odrębne działania (wyrycie przy okazji przeprowadzania innych postępowań),
 – analiza dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 – monitoring i kontrola IT,
 – zgłoszenie własne przez sprawcę.
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Przygotowując działania zabezpieczające jednostkę gospodarczą przed stratami wynika-
jącymi z przestępstw pracowniczych, należy pamiętać, że nie wszystkie metody prewencyjne 
są możliwe do zastosowania w każdych warunkach. Specyfika organizacji jednostki jest 
częstą barierą ograniczającą wykrywalność przestępstw wewnętrznych, na przykład nie 
zawsze można się spodziewać donosów pracowniczych, które są najskuteczniejszą formą 
wykrycia nadużyć wewnętrznych. Ważne jest, aby rozwijać świadomość wystąpienia 
i konsekwencji zagrożeń związanych z nadużyciami wśród pracowników (Iyer, Samociuk, 
2007, s. 2).

Promowanie zasad etyki wewnętrznej oraz oferowanie godziwych i adekwatnych form 
wynagrodzenia jest jednym z czynników ograniczających proceder nadużyć wewnętrznych. 
Należy jednak rozważać sytuację pracowników, którzy nigdy nie dostosują się do regulacji 
dobrowolnych, nawet po otrzymaniu godziwego wynagrodzenia, dlatego często jedynym 
elementem są rygorystyczne regulacje wewnętrzne. Konieczne są też dodatkowe zabezpie-
czenia w postaci urządzeń monitoringowych oraz systemów informatycznych.

Kluczowe znaczenie ma systematyczna kontrola wewnętrzna (Kutera, 2008, s. 101), która 
pozwala na wykrycie nieprawidłowo zorganizowanych procesów wewnętrznych. Procesy 
te najczęściej są motywacją do dokonywania czynów przestępczych jako okazje związane 
z brakiem szczegółowego nadzoru. Elementem wspomagającym właściwą organizację 
procesów wewnętrznych jest działalność audytu wewnętrznego, którego głównym celem 
jest zapewnienie adekwatności procesu minimalizacji strat pochodzących z wewnętrznych 
obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Uwagi końcowe

Przeprowadzone rozważania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Istnieje wiele przyczyn występowania oszustw i przestępstw wewnętrznych, które 

powinny być zdiagnozowane przez zarządzających jednostką – ich szybka eliminacja 
pozwoli na uniknięcie kosztownych skutków w przyszłości.

2. Wykrycie przez innych pracowników i przypadek są niewystarczającymi elementami 
ograniczającymi – kluczowa jest kontrola wewnętrzna funkcjonalna wspomagana 
systemem rachunkowości oraz skuteczna motywacja i właściwe nagradzanie. 
Jednak konieczne jest również stosowanie jednoznacznie rozstrzygających regulacji 
wewnętrznych wobec pracowników unikających działań etycznych.

3. Badania audytowe to działania sporadyczne, których celem jest ocena adekwatności 
stosowanych rozwiązań w zakresie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej dopasowa-
nych do rozmiaru prowadzonej działalności oraz jej specyficznych uwarunkowań 
organizacyjnych.
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fRAUDS AS A SUBJECT Of INTERNAL AUDIT

Abstract: The purpose of this article is to identify the most important factors to improve the efficiency of detec-
tion of fraud and internal cheating. Detection of internal frauds should be based on three important elements: the 
identification of areas at risk of fraud, elimination of factors that are the causes of these actions and the imple-
mentation of effective tools for the elimination of internal fraud. Internal audit procedures are effective tool in 
this case. The choice of solutions remedial measures must always be dependent on the individual circumstances 
of the entity, because it is not possible to establish universal methods effective in all types of business.
Design/methodology/approach – The study of literature is the starting point in this article. These studies have 
been complemented by an analysis of the most frequent cases of internal frauds in enterprises. Then, using rea-
soning by analogy and using deductive method will be offered the most effective solutions in the development 
of ready-made methods to counter internal fraud.
Findings – Conducted by the author of the study allow for the identification of key risk factors associated with 
abuse of fraud made by employees, which became the basis to highlight the importance of the most effective 
methods of reducing losses resulting from negative activities of employees.
Originality/value – The value of the article is the original proposal of original solutions that support the mana-
gement of the enterprise in the effective prevention of fraud procedure.

Keywords: internal control, fraud, internal cheating, effectiveness
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Proces inwentaryzacji  
w jednostce samorządu terytorialnego  

jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego  
– założenia organizacyjne

Piotr Sołtyk*

Streszczenie: Cel – Zasadniczym celem artykułu jest próba przedstawienia założeń organizacyjnych prac audy-
tu wewnętrznego w procesie inwentaryzacji przeprowadzanej w JST.
Metodologia badania – Przyjęty cel badawczy spowodował, że metodologia badania koncentrowała się na 
przeprowadzeniu analizy aktów prawnych, krajowej literatury specjalistycznej. Przyjęto więc metodę opisową, 
w której oprócz krytycznej analizy literatury wykorzystano bogate doświadczenie autora w realizacji audytów 
finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Wynik – Przeprowadzone badania literaturowe pozwoliły zidentyfikować istotne czynniki ryzyka mające wpływ 
na jakość i wynik przeprowadzanej inwentaryzacji. Ukazały także istotną funkcję doradczą audytu wewnętrzne-
go w tym ważnym procesie dla potwierdzenia rzetelności użytecznej informacji prezentowanej w sprawozdaniu 
finansowym.
Oryginalność – Badania literaturowe mogą stanowić podstawę do wymiany poglądów i doświadczeń w środo-
wisku audytorów wewnętrznych. Ważnym aspektem artykułu jest również usystematyzowanie wiedzy w zakre-
sie problematyki inwentaryzacji w kontekście oceny przeprowadzanej przez audytora wewnętrznego.

 Słowa kluczowe: inwentaryzacja, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, jednostka samorządu terytorialnego

Wprowadzenie 

W literaturze naukowej podkreśla się, jak ważną rolę w zarządzaniu organizacją publiczną, 
a także korporacją spełnia użyteczna informacja przedstawiająca realnie i rzetelnie stan 
aktywów i pasywów w danym momencie – najczęściej dniu bilansowym. Istotę i znaczenie 
informacji w procesie zarządzania organizacją publiczną trafnie prezentuje stwierdzenie 
P. Druckera (1976, s. 69), zdaniem którego zarządzanie przyszłością w każdej organizacji 
wiąże się z zarządzaniem informacją czerpaną z końcowego produktu systemu rachunko-
wości, jakim jest sprawozdanie finansowe. Aby jednak informacja ta spełniała odpowiednie 
walory jakościowe i była przydatna w funkcji zarządzania – podejmowania decyzji zarząd-
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31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, e-mail: piotr.soltyk@uek.krakow.pl.
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czych – musi być zweryfikowana, w tym poprzez konfrontację stanu aktywów i pasywów 
ujętych w systemie rachunkowości ze stanem faktycznym. Ustalenie stanu rzeczywistego 
tych składników odbywa się poprzez proces inwentaryzacji, który jest trwałym elementem 
systemu rachunkowości.

Należy dodać, że ustawodawca, wprowadzając do jednostek sektora finansów pub-
licznych pojęcie kontroli zarządczej, nałożył na te jednostki między innymi obowiązek 
postępowania w sposób zgodny z prawem. W sformułowanych celach kontroli zarządczej 
ustawodawca uszczegółowił założenia tej koncepcji zarządzania, podkreślając, że jej istotą 
jest między innymi zgodność działania jednostek sektora finansów publicznych z prze-
pisami prawa (Ustawa, 1994) (dalej: u.o.r.) oraz procedurami wewnętrznymi (instrukcja 
inwentaryzacyjna). Wyraźnie podkreślonym przez ustawodawcę celem kontroli zarządczej 
jest także ochrona mienia, co wpisuje się w misję i istotę inwentaryzacji. Owe postulaty 
wynikają wprost z dyspozycji art. 68 ust. 2 Ustawy (2009) (dalej: u.f.p.). Z przedstawionego 
zakresu kontroli zarządczej wynika, że jej działania mają aspekt narzucający obowiązek 
przeprowadzania procesu inwentaryzacji w celu ochrony zasobów majątkowych jednostki. 
Ochrona ta przejawia się w szczególności poprzez okresową inwentaryzację, co pozwala na 
sprawowanie monitoringu poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz rozliczenie 
osób odpowiedzialnych za te składniki.

Z uwagi na to, że proces inwentaryzacji jest ważnym elementem systemu zarządzania 
gospodarką finansową oraz potwierdzeniem rzetelności i wiarygodności danych prezento-
wanych w sprawozdaniu finansowym, powinien podlegać ocenie w przedmiocie zgodności 
tego przeprowadzania z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. W tych jednostkach 
samorządu terytorialnego (JST), w których wdrożono audyt wewnętrzny, proces inwentary-
zacji powinien być obligatoryjnie objęty oceną. Przemawia za tym chociażby wysokie ryzyko 
związane z tym procesem oraz grożące konsekwencje prawne w przypadku wystąpienia 
niezgodności w trakcie inwentaryzacji. Należy podkreślić, że niektóre dysfunkcje związane 
z inwentaryzacją stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych założeń organizacyjnych prac audytu 
wewnętrznego, przedmiotem którego jest proces inwentaryzacji realizowany w JST. 
Na płaszczyźnie praktycznej zaprezentowane rozwiązania mogą stanowić podstawę do 
wymiany poglądów i doświadczeń w środowisku audytorów wewnętrznych działających 
w samorządzie terytorialnym. 

1. Charakterystyka procesu inwentaryzacji – uwagi ogólne

Problematyka procesu inwentaryzacji określona została w przepisach u.o.r. Pomimo że w op-
tymalnym zarządzaniu gospodarką finansową JST inwentaryzacja jest istotnym elementem 
stałej kontroli nad składnikami majątku, to ustawodawca dla tego procesu poświęcił jedynie 
dwie jednostki redakcyjne, to jest art. 26 i 27 u.o.r. W treści art. 26 określono terminy 
i częstotliwość jej przeprowadzania, zakres (rodzaj aktywów i pasywów) oraz metody  
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inwentaryzacji. Natomiast dyspozycja art. 27 nakłada na kierowników jednostek obowiązek 
rzetelnego udokumentowania wyniku inwentaryzacji i porównania z danymi zawartymi 
w ewidencji księgowej. Przepisy u.r.o. wymagają także, aby ewentualne ujawnione w toku 
inwentaryzacji różnice zostały wyjaśnione i rozliczone w księgach rachunkowych tego roku 
obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 u.o.r.).

Już pobieżna analiza przepisów u.o.r. wskazuję na dość ogólnikowe podejście ustawo-
dawcy do kwestii inwentaryzacji. Wynika to z oczywistego faktu, że polskie prawo bilan-
sowe nie może szczegółowo regulować tego procesu chociażby z uwagi na różnorodność 
jednostek stosujących przepisy tej ustawy, a także wiele innych trwałych uwarunkowań 
ekonomicznych, organizacyjnych czy finansowych. W dużym stopniu o sukcesie procesu 
inwentaryzacji oprócz wymogów zawartych w u.o.r. decydują wewnętrzne regulacje norma-
tywne. Procedury wewnętrzne w tym zakresie wspomagają wykonywanie i dokumentowanie 
poszczególnych czynności inwentaryzacyjnych, zapewniając jednocześnie standaryzację 
tego procesu.

Konieczność opracowania uregulowań wewnętrznych normujących problematykę inwen-
taryzacji wynika przede wszystkim ze złożoności tego procesu oraz ponoszenia zarówno 
odpowiedzialności karnej, jak i naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez kierow-
nika JST w przypadku wystąpienia nieprawidłowości wynikających z nierespektowania 
przepisów u.o.r.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że inwentaryzacja jest istotnym obszarem funk-
cjonowania systemu rachunkowości oraz stanowi niezbędny i obiektywny element nadzoru 
nad właściwym gospodarowaniem mieniem jednostki – w zakresie zgodności ewidencji 
stanów rzeczywistych, powierzenia mienia oraz rozliczania odpowiedzialności (Winiarska, 
2006, s. 9). Inni autorzy są zdania, że proces inwentaryzacji stanowi część składową ra-
chunkowości i polega na okresowym ustaleniu w sposób udokumentowany rzeczywistego 
stanu aktywów i pasywów na określony dzień (Wieczorek, 2012, s. 2). Natomiast zdaniem  
B. Micherdy (2004, s. 94) inwentaryzacja stwarza gwarancję wiarygodności sprawozdania 
finansowego, gdyż w procedurze sporządzania sprawozdania finansowego konieczne staje 
się uzgadnianie sald z rzeczywistym stanem końcowym składników bilansowych.

Jako zasadniczy cel inwentaryzacji wskazuje się ustalenie stanu faktycznego stanu 
pasywów i aktywów oraz doprowadzenie do tego, aby dane wynikające z ksiąg rachunkowych 
były zgodne ze stanem rzeczywistym, czyli zapewnienie realności informacji wynikających 
z ksiąg rachunkowych (Heciak, 2014, s. 99). Na podstawie zaprezentowanych w art. 26 u.r.o. 
terminów inwentaryzacji należy stwierdzić o atestowaniu przez czynności inwentaryzacyjne 
sytuacji majątkowej i finansowej, bowiem wynik inwentaryzacji jest podstawą uznania 
informacji prezentowanej w końcowym produkcie rachunkowości, jakim jest sprawozdanie 
finansowe, za realną i rzetelną. W takim znaczeniu proces inwentaryzacji wpisuje się wymóg 
respektowania jednej z kardynalnych zasad rachunkowości, a mianowicie – zasady wiernego 
obrazu. Uważana jest za najbardziej ogólną i jednocześnie nadrzędną zasadę rachunkowości 
(Czubakowska, Gabrusewicz, Nowak, 2013, s. 185).
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Obowiązek respektowania przez jednostki tej zasady wyrażony został w treści art. 4 
ust. 1 u.o.r. Nie należy zapominać, że proces inwentaryzacji traktować należy jako jeden 
z istotnych elementów kontroli wewnętrznej. Dokonywanie systematycznego lub okreso-
wego sprawdzenia składników mienia, a następnie poddawanie ich wycenie oraz dokonanie 
realnej konfrontacji z zapisami ewidencji księgowej sprawia jednoczenie, że realizowana 
jest trwała ochrona majątku. Powoduje, że osoby, którym powierzone zostały dane składniki 
majątku, zostaną rozliczone – jest to funkcja prewencyjna inwentaryzacji przed ewentualną 
kradzieżą lub marnotrawstwem.

Walorem kontrolnym inwentaryzacji jest również ocena poszczególnych składników 
majątku w zakresie ich kompletności, przydatności do dalszej eksploatacji oraz ewentualnej 
eliminacji z użycia. Można uznać, że istotą inwentaryzacji jest ujawnienie wszelkich przejawów 
nieprawidłowości w gospodarowaniu składnikami majątku, a także formułowanie wniosków 
na przyszłość stwarzających podstawę optymalizacji gospodarki składnikami majątku.

Oprócz wspomnianej funkcji kontrolnej inwentaryzacja ma jeszcze wiele innych 
użytecznych celów odnoszących się do weryfikacji poszczególnych zasobów majątku. 
Do podstawowych celów inwentaryzacji można więc zaliczyć (Padurek, Szpleter, 2009,  
s. 3–6):

a) ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów danej jednostki gospodarczej;
b) porównanie stanu inwentaryzowanych (niedobory i nadwyżki) oraz jego wyjaśnienie;
c) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za 

powierzone im mienie;
d) ocenę przydatności gospodarczej składników majątkowych (ujawnienie nieprzydat-

nych materiałów);
e) skorygowanie stanu ewidencyjnego.
Ustalenie stanu faktycznego danych składników aktów i źródeł ich pochodzenia 

wymaga wyboru danej metody, na podstawie której będzie przeprowadzana inwentaryzacja. 
Ustawodawca określił, za pomocą jakiej metody są weryfikowane poszczególne składniki 
aktywów i pasywów.

Ustalenie stanu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów może zostać dokonane na 
podstawie:

1. Spis z natury. Przeprowadzany jest przez komisję powołaną w drodze zarządzenia 
przez kierownika jednostki. Spisu składników dokonuje się na arkuszu spisu z natury, 
który stanowi druk ścisłego zarachowania, a także dla zachowania rzetelności porów-
nywanych danych ujętych w tym arkuszu z danymi zawartymi w ewidencji księgowej 
arkusz musi spełniać cechy dowodu księgowego1. Jako przykładowe składniki we-
ryfikowane tą metodą można wskazać: czeki, weksle obce, środki pieniężne (poza 
zgromadzonymi na rachunkach bankowych), rzeczowe składniki majątku (środki 
trwałe), aktywa obrotowe (zapasy).

2. Uzgodnienie sald. Ma celu uzyskania od poszczególnych kontrahentów – zazwyczaj 
w formie pisemnej – informacji o prawidłowości wykazanych danych w księgach  

1  Cechy dowodu księgowego określa art. 21 u.o.r.
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rachunkowych tej jednostki, w której przeprowadzana jest inwentaryzacja. 
Przykładowe zasoby inwentaryzowane za pomocą tej metody to w szczególności: 
środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych, udzielone pożyczki, 
kredyty bankowe, należności i zobowiązania oraz obce składniki aktywów.

3. Porównanie danych ujętych w ewidencji księgowej z dokumentacją dotyczącą go-
spodarki składnikami majątkowymi. Istota tej metody sprowadza się do porównania 
realnej wartości weryfikowanych składników, na przykład gruntów, udziałów, należ-
ności spornych i wątpliwych, środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony, 
z danymi zawartymi w księgach rachunkowych.

Dla walorów jakościowych procesu inwentaryzacji konieczne staje się szczegółowe 
opisanie zasad i trybu postępowania każdej z wymienionych metod inwentaryzacji 
w formie procedur wewnętrznych. Dokumentacja ta stanowi istotny element w procedurze 
realizowanego zadania zapewniającego2, gdyż na jej podstawie audytor wewnętrzny doko-
nuje między innymi oceny zgodności postępowania w trakcie inwentaryzacji z regulacjami 
wewnętrznymi.

Z uwagi na to, że wykonywanie poszczególnych czynności podczas inwentaryzacji jest 
sformalizowane i wymaga zaangażowania znacznej liczby pracowników jednostki (zazwy-
czaj niemających doświadczenia w gospodarowaniu mieniem), konieczne staje się, aby te 
uregulowania gwarantowały między innymi rzetelne, terminowe i prawidłowe postępowa-
nie zespołów spisowych i innych osób biorących udział w poszczególnych czynnościach 
inwentaryzacyjnych. Mając na uwadze istotną rolę procedur wewnętrznych normujących 
przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, zasadny jest udział audytora wewnętrznego 
jeszcze przed przystąpieniem do czynności inwentaryzacyjnych.

Aby zapewnić rzetelność oraz sprawność przeprowadzanych spisów składników majątku 
z natury, porównań poszczególnych dokumentów z danymi wynikającymi z ksiąg rachun-
kowych i rozliczeń uzyskanych wyników, audytor wewnętrzny powinien w pierwszej kolej-
ności dokonać oceny tych regulacji, w szczególności w aspekcie ich zgodności z przepisami 
prawa bilansowego, adekwatności do struktury organizacyjnej, a także drożności przepływu 
kanałów informacyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Każda 
zidentyfikowana na tym etapie luka w mechanizmach kontroli, a następnie podjęte działania 
naprawcze eliminujące ujawnione słabości w regulacjach wewnętrznych zwiększają szanse 
na rzetelność i wysoką jakość inwentaryzacji. Czynności te mogą przybrać formę audytu 
proaktywnego.

2  Zgodnie z § 2 Rozporządzenia (2015) przez zadanie zapewniające należy rozumieć działania podejmowane 
w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej.
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2. Założenia organizacyjno-procesowe audytu wewnętrznego w przedmiocie 
inwentaryzacji

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego, przedmiotem którego jest proces inwentaryzacji, 
podobnie jak w innych realizowanych zadaniach zapewniających odbywa się na podstawie 
przepisów Rozporządzenia (2015). Podkreślić należy, że stosownie do wymogu określonego 
w treści art. 273 ust. 2 u.f.p. audytor wewnętrzny, prowadząc audyt, ma obowiązek kiero-
wać się wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego. Międzynarodowe 
Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowane przez The Institute 
of Internal Auditors obecnie stanowią załącznik do Komunikatu nr 2 Ministra Finansów 
z 17 czerwca 2013 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora 
finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. poz. 15).

Z uwagi na to, że inwentaryzacja uważana jest za czasochłonny i skomplikowany proces, 
który obarczony jest dużym prawdopodobieństwem wystąpienia ryzyka, dobrym rozwią-
zaniem praktycznym jest, aby na początku audytu zostały określenie zadania, jakie mają 
być zrealizowane w tym procesie. Stąd też podstawowe zadania audytora wewnętrznego to 
(Grocholski, 2014, s. 63):

a) zbadanie prawidłowości ewidencjonowania poszczególnych składników majątku JST;
b) zbadanie prawidłowości objęcia ewidencją wszystkich składników majątkowych oraz 

zgodności z prawem dokonania wyceny tych składników;
c) zbadanie zgodności postępowania w zakresie rozliczenia inwentaryzacji;
d) dokonanie analizy i oceny w przedmiocie respektowania zasad ochrony mienia;
e) zbadanie przestrzegania ustawowych terminów w zakresie inwentaryzacji, trybu 

i zasad jej przeprowadzania i rozliczenia;
f) ocena skuteczności regulacji wewnętrznych w zakresie inwentaryzacji;
g) zbadanie zasad postępowania z dokumentacją wytworzoną w trakcie inwentaryzacji 

i zapewnienie skutecznej ochrony tych dokumentów.
W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia audytu inwentaryzacji zasadne staje 

się dokonanie podziału tego procesu na poszczególne fazy. Głównymi celami tej czynności 
są: podział pracy w zespole audytorów wewnętrznych, pełniejsze zobrazowanie mecha-
nizmów kontroli wewnętrznej w poszczególnych fazach, skuteczniejsze zidentyfikowanie 
towarzyszących rodzajów ryzyka, rzetelniejsza weryfikacja czynności inwentaryzacyjnych, 
a także zaprojektowanie dokumentów roboczych – kwestionariuszy kontroli wewnętrznej 
z podziałem na poszczególne fazy inwentaryzacji. Generalnie istotą tego podziału jest 
zapewnienie większej szczegółowości prac audytu w zakresie weryfikacji wykonanych 
w trakcie inwentaryzacji czynności. Ważnym aspektem jest również zminimalizowanie 
czasu trwania audytu wewnętrznego, co pozwala pracownikom audytowanej jednostki 
realizować bieżące obowiązki służbowe.

W ujęciu procesowym na potrzeby prac audytu wewnętrznego inwentaryzację można 
podzielić na trzy fazy.
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Pierwsza faza określona jest jako czynności przygotowawcze do audytu wewnętrznego. 
Na tym etapie najważniejsze dla audytora wewnętrznego jest zebranie informacji meryto-
rycznych na temat procesu inwentaryzacji. W tym celu konieczne staje się zapoznanie się 
z wynikami kontroli gospodarki finansowej, sprawozdaniem z przeprowadzonych audytów 
wewnętrznych, opinii biegłego rewidenta bądź audytów zewnętrznych. Dokumenty te 
mogą zawierać przydatną informację o ewentualnych lukach w mechanizmach kontroli 
wewnętrznej oraz potencjalnych rodzajach ryzka. Na tym etapie audytu zasadne staje się 
przeprowadzenie rozmów z personelem pracowniczym audytowanej jednostki.

Doświadczenie pokazuje, że wywiad z głównym księgowym oraz pracownikiem od-
powiedzialnym za czynności ewidencji i gospodarowanie składnikami majątku pozwala 
uzyskać przydatną informację o kluczowych kontrolach w procesie inwentaryzacji lub 
nieskuteczności systemu kontroli wewnętrznej w tym obszarze. Umiejętne przeprowadze-
nie przez audytora rozmowy może przynieść więcej korzyści i informacji o potencjalnych 
rodzajach ryzyka niż analizowanie licznych regulacji wewnętrznych – najczęściej instrukcji 
inwentaryzacyjnej i przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Według przepisów Rozporządzenia (2015) realizacja zadania zapewniającego następuje 
po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego. Polega on w szczególności na3:

a) zapoznaniu się z celami i obszarem, który zostanie poddany audytowi wewnętrznemu;
b) identyfikacji i ocenie ryzyka po uwzględnieniu mechanizmów kontrolnych;
c) uzgodnieniu kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze objętym 

audytem.
W celu uzgodnienia kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych audytor może zorgani-

zować naradę otwierającą, w której wskazany jest udział osób odpowiedzialnych za poddany 
badaniu obszar działalności jednostki – w tym przypadku inwentaryzacji. Rozpoznanie 
kluczowych rodzajów ryzyka na etapie przeglądu wstępnego pozwala wyodrębnić obiekty 
audytu i przeprowadzić szczegółowe planowanie prac audytu, które następnie wykorzystane 
zostanie do przygotowania programu zadania zapewniającego. Poszczególne elementy, które 
powinien zawierać poprawnie sporządzony program zadania zapewniającego, określają 
przepisy wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Druga faza związana jest z realizacją właściwych czynności audytowych, to jest wy-
konaniem zaplanowanych przez audytora prac badawczych. Ma ona na celu dokonywanie 
ustaleń przez audytora wewnętrznego w badanym obszarze działalności jednostki. Na tym 
etapie audytu mogą zostać przeprowadzone badania w celu ustalenia stanu faktycznego 
wybranych składników majątkowych we wszystkich miejscach ich przechowywania z jed-
noczesnym porównaniem zapisów w dokumentacji inwentaryzacyjnej i ewidencji księgowej 
(Kałużny, Zawadzak, 1999, s. 52). Czynność ta pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie: Czy 
wszystkie składniki majątku zostały objęte spisem z natury poprzez umieszczenie stosowych 
zapisów w dokumentacji inwetaryzacyjnej?

Zasadne jest przeprowadzenie weryfikacji arkuszy spisu z natury oraz pozostałej 
dokumentacji w zakresie jej rzetelności i kompletności, prawidłowości rozliczeń arkuszy. 

3  Zob. szerzej: § 14 Rozporządzenia (2015).
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Sprawdzenie dokonywane jest także w kierunku ewentualnych błędów formalnych i innych 
niezgodności. Audytor na tym etapie może podejmować działania mające na celu wyjaś-
nienie ewentualnych różnic między stanem faktycznym a zapisami wynikającymi z ksiąg 
rachunkowych, które zostały przez niego ujawnione w toku audytu. Przedmiotem zain-
teresowania audytora jest również ocena prawidłowości przeprowadzonej inwentaryzacji 
sald należności i zobowiązań. Szczegółowej weryfikacji podlegają uzyskane od banków lub 
innych podmiotów (kontrahentów) pisemne potwierdzenia stanu sald.

Ważnym zagadnieniem poruszanym przez audytora na tym etapie jest problematyka 
zarządzania zapasami zarówno obcych składników, jak i zapasów własnych. Jest to czas 
na realizację badania inwentaryzacji z wykorzystaniem testów i kwestionariuszy kon-
troli. Składanie wyjaśnień lub oświadczeń przez pracowników audytowanej jednostki 
oraz potwierdzanie uzyskanych dowodów oraz ich ocena są stałymi elementami tej fazy 
audytu wewnętrznego. Elementem kończącym fazę właściwych czynności audytowych jest 
redagowanie wstępnych ustaleń, które będą tworzyć podstawę do sformułowania zaleceń 
i rekomendacji. Uzgodnienie wstępnych wyników audytu może być przedstawione kierowni-
ctwu audytowanej JST na zorganizowanej naradzie zamykającej. W tym czasie mogą zostać 
wyjaśnione wątpliwości co do ustaleń audytu wewnętrznego.

Trzecia faza dotyczy sprawozdawczości i monitorowania wydanych rekomendacji. 
Ma ona na celu usystematyzowanie informacji zebranych w trakcie fazy czynności 
właściwych i selektywne wybranie tych dowodów, które są niezbędne do przygotowania 
sprawozdania z audytu. Najczęściej ta faza audytu jest realizowana poza jednostką audyto-
waną. Ostatecznym dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania zapewniającego jest 
sprawozdanie z audytu. Dokument ten jest sformalizowany, gdyż przepisy Rozporządzenia 
(2015) określają minimalną zawartość elementów, jakie powinno zawierać sprawozdanie. 
Aby spełniało stawiane przez prawo wymagania, sprawozdanie powinno być jasne, zwięzłe, 
przejrzyste, obiektywne oraz kompletne (Rozporządzenie, 2015, par. 18 ust. 3).

Jest rzeczą istotną, aby sprawozdanie było rzetelne z uwagi na to, że może ono stanowić 
dowód w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub innym postępowa-
niu prowadzonym przed uprawnionym organem. Sprawozdanie z audytu wewnętrznego jest 
istotną częścią dokumentacji dotyczącej zadania audytowego, w związku z czym powinno 
stanowić część składową tej dokumentacji.

Ważnym zagadnieniem realizowanym na tym etapie są czynności monitorowania rea-
lizacji zaleceń oraz przeprowadzenie czynności sprawdzających. Mogą się one sprowadzać 
do obserwacji, dozorowania lub kontroli wdrażanego procesu lub mechanizmu kontrolnego 
zaleconego przez audytora. Rozwiązania takie pozwalają stwierdzić, czy kierownictwo jedno-
stki audytowanej podjęło kroki zmierzające do wprowadzenia w życie zaleceń i rekomendacji 
sformułowanych przez audytora lub czy kierownictwo oceniło ryzyko związane z niewdro-
żeniem danego zalecenia (Kapuśniak, 2004, s. 234). Na uwagę zasługuje to, że w obecnym 
stanie prawnym przeprowadzenie czynności sprawdzających nie jest fakultatywne, lecz 
obligatoryjne. Wskazują na to przepisy § 21 Rozporządzenia (2015). Niestety, owe przepisy nie 
regulują kwestii działań i technik podejmowanych w toku czynności sprawdzających. Dlatego 



223Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego...

dobrym rozwiązaniem jest czerpanie rozwiązań wypracowanych przez praktykę. Można więc 
przyjąć w jednostce zasadę, zgodnie z którą przedmiotowe sprawdzenie odbywa się za pomocą 
informacji przekazanej drogą elektroniczną lub przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.

Sprawdzenie stopnia realizacji wydanych rekomendacji może przybrać także formę od-
dzielnego zadania zapewniającego, uwzględniając wszystkie wymogi proceduralne wyma-
gane przepisami prawa. Efekty wynikające z przeprowadzonych czynności sprawdzających 
przedstawiane są przez audytora w notatce informacyjnej. Dokument ten przekazywany 
jest kierownikowi jednostki i audytowanemu. W trakcie czynności sprawdzających może 
się pojawić sytuacja ujawniająca nowe rodzaje ryzyka, które wpływać mogą negatywnie 
na sprawność i efektywność danego obszaru lub procesu. Powoduje to obowiązek rozsze-
rzenia badania lub na podstawie zidentyfikowanych nowych rodzajów ryzyka konieczność 
zaplanowania odrębnego audytu wewnętrznego w zakresie skuteczności systemu kontroli 
wewnętrznej.

3. Dysfunkcje w inwentaryzacji jako przesłanka naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych

Proces inwentaryzacji jest przedsięwzięciem wymagającym dużej staranności i rzetelności od 
osób zaangażowanych w jego realizację na wszystkich etapach. Jak ukazują raporty organów 
kontroli – RIO czy NIK – w procesie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów stwier-
dzane są liczne naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, co w konsekwencji skutkuje 
wyczerpaniem przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W dyskursywnym 
znaczeniu można stwierdzić, że dyscyplina finansów publicznych to zbiór norm regulacji 
prawnofinansowych, a także innych kryteriów i zasad, które powinny być ściśle respektowa-
ne w procesach zachodzących w systemie finansów publicznych (Gajl, 1980, s. 155).

Ustawodawca przesłanki skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych 
z zakresu inwentaryzacji wymienił w treści art. 18 ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2013, poz. 168). Już pobieżna 
analiza tego przepisu wskazuje, że do naruszenia dyscypliny finansów publicznych dochodzi 
wówczas, gdy: zaniechano przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadze-
nie lub rozliczenie inwentaryzacji odbyło się w sposób niezgodny z przepisami u.o.r.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie wszystkie niezgodności powstające w toku przepro-
wadzania i rozliczania inwentaryzacji wypełniają znamiona naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. Potwierdzeniem tej tezy jest orzeczenie GKO, z którego wynika, że „nie będą 
stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych te działania lub zaniechania, które 
wynikają z wewnętrznych instrukcji czy wytycznych dotyczących sposobu przeprowadzenia 
inwentaryzacji” (Orzeczenie z 24 października 2011 r., BDF1/4900/91/97/11/2841, LEX  
nr 1027243; por. Lipiec-Warzecha, 2012).

Problematyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych z zakresu inwentaryzacji 
jest szeroko przedstawiana w licznych orzeczeniach organów uprawnionych do orzekania 
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w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na przykład wskazać można 
stanowisko GKO podnoszące między innymi istotę inwentaryzacji, wskazując wyraźnie 
na jej funkcję kontrolną. Według tego orzeczenia „rzetelne przeprowadzenie i rozliczenie 
inwentaryzacji jest podstawowym mechanizmem kontrolnym, który przez porównanie 
danych wynikających z ksiąg rachunkowych z dokumentami będącymi w posiadaniu 
kontrahentów ma na celu wykazanie nieprawidłowości. Wszelkie odstępstwa od zasad 
inwentaryzowania, wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
w tym zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na koniec roku 
obrotowego jest przez ustawodawcę penalizowane” (Orzeczenie RKO z 25 listopada 2010 r.,  
RIO-IV-R-70/09-K-05/10, Biul. NDFP 2011/2/4).

Również w podobnym tonie wypowiedziała się GKO w innym orzeczeniu, podkreślając 
jednocześnie sprawowanie realnej kontroli nad składnikami majątku jednostki poprzez 
inwentaryzację przeprowadzoną według wytycznych określonych w u.o.r. Zdaniem 
GKO „przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych jednostki jest nie tylko 
formalnym wymogiem wynikającym z ustawy o rachunkowości, lecz przede wszystkim 
obowiązkiem istotnym z punktu widzenia zasad prawidłowej gospodarki, pozwala bowiem 
sprawować realną kontrolę nad stanem substancji majątkowej, niezbędnej do wykonania po-
wierzonych jednostce zadań” (Orzeczenie GKO z 8 czerwca 2009 r., BDF1/4900/38/37/09/19, 
LEX nr 1725545).

W celu zobrazowania skali ujawnianych przez RIO naruszeń prawa w działaniu gospo-
darki finansowej JST dokonano przeglądu sprawozdań za lata 2006–2014 przygotowanych 
przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO). Dane liczbowe z doko-
nanej analizy zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1

Liczba nieprawidłowości ujawnionych przez RIO w gospodarce finansowej JST

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ogółem, z tego 16 549 15 876 17 171 16 663 16 481 15 819 15 930 14 277 14 035

Ustalenia organizacyjne 2064 1916 1862 1833 1552 1282 1373 1214 1263

Księgowość  
i sprawozdawczość

3462 3 196 3596 3515 4505 4290 4535 4184 4238

Pozostałe nieprawidłowości 11 023 10 764 11 713 11 315 10 424 10 247 10 022 8879 8534 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalności…

Z danych liczbowych zawartych w tabeli 1 wynika, że liczba ujawnianych przez RIO 
naruszeń prawa w obszarze księgowość i sprawozdawczość niestety ma tendencję wzro-
stową. Przyczyn powstawania nieprawidłowości jest wiele, a ich główne podłoże stanowią 
częste zmiany i zawiłe przepisy regulacji prawnych, kwalifikacje personelu pracowniczego, 
ograniczanie środków finansowych na szkolenia pracowników, a także wciąż nieumiejętne 
zarządzanie ryzkiem przez decydentów samorządowych.
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Źródłem powstawania nieprawidłowości w inwentaryzacji, podobnie jak w innych 
obszarach działalności jednostki, jest nierzetelnie działający system kontroli zarządczej. 
Dodać należy, że całkowitą odpowiedzialność za realizację celów tej nowoczesnej koncepcji 
zarządzania, w tym również zgodność działania z przepisami prawa oraz procedurami 
wewnętrznymi, ponosi na płaszczyźnie samorządu terytorialnego wójt, burmistrz, pre-
zydent miasta, przewodniczący zarządu JST4. Dlatego aby sprostać tym postulatom, od 
współczesnego decydenta samorządowego wymaga się między innymi tego, żeby posiadał 
cechy i umiejętności menedżera, czyli posiadał zdolności łączenia wnikliwości przy prze-
prowadzaniu rachunku ekonomicznego z planowaniem pracy i stawianych zadań opartych na 
analizie ryzyka, a jednocześnie był krytyczny wobec samego siebie w kontekście własnych 
porażek i niepowodzeń w drodze do sukcesu.

Jak wynika z informacji przygotowanej przez KRRIO, w tym obszarze w trakcie przepro-
wadzonych kontroli w JST stwierdzano między innymi dysfunkcje związane z problematyką 
procesu inwentaryzacji. Są to mianowicie nieprawidłowości polegające na (Sprawozdanie 
z działalności…):

a) nieprawidłowym sporządzaniu sprawozdań;
b) nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
c) niebieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
d) nieprowadzeniu wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (w tym np. dziennika, 

kont analitycznych, zestawień obrotów i sald itp.);
e) nieprzeprowadzeniu, nierozliczeniu lub nieprawidłowym przeprowadzeniu i rozli-

czeniu inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych;
f) niezgodności sald kont analitycznych z syntetycznymi;
g) nieprzeprowadzeniu lub nierzetelnym przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentaryza-

cji finansowych składników mienia i rozrachunków, lub nieudokumentowaniu jej 
wyników. 

Przedmiotowe naruszenia prawa mają bezpośredni lub bezpośredni wpływ na jakość 
i wiarygodność sporządzonego sprawozdania finansowego, a więc w dużym skrócie można 
uznać za wątpliwą informację czerpaną z poszczególnych elementów sprawozdania. Jeżeli 
w toku prac audytu czy kontroli finansowej stwierdzane są przypadki nierzetelnego, niebie-
żącego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również ujawniane są poważne dysfunkcje 
w konfrontacji obrazu utwierdzonego w postaci zapisów w księgach rachunkowych (konta 
syntetyczne i analityczne, wykaz inwentarza) a stanem faktycznym, czyli wynikającym 
z bieżącego zarządzania składnikami aktywów i pasywów, to wówczas brak jest twardych 
podstaw do uznania sprawozdania finansowego za wiarygodne i użyteczne w podejmowaniu 
decyzji zarządczych.

Tego rodzaju nieprawidłowości stwarzają także podstawę do sformułowania ogólnego 
zarzutu w przedmiocie braku realności i niespełnienia postulatu w zakresie użytecznej 
informacji o sytuacji majątkowej i finansowej. W szczególności dla użytkowników ze-
wnętrznych taka informacji jest mało przydatna, a wręcz szkodliwa, gdyż na jej podstawie 

4  Zob. szerzej: art. 68 ust. 2 i art. 69 ust. 1 u.f.p.
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mogą zostać podejmowane decyzje, w tym polegające na udzieleniu przez banki lub inne 
instytucje finansowe zwrotnych transferów pieniężnych.

Podobnie duża liczba ujawnionych przez inspektorów RIO naruszeń prawa dotyczyła 
problematyki organizacji i zarządzania JST. Nie trzeba nikogo przekonywać, że kluczem 
do osiągnięcia sukcesu w inwentaryzacji jest stworzenie dobrego planu pracy – harmo-
nogram inwentaryzacji, odpowiedni dobór personelu i określenie strategii postępowania. 
Powodzenie całego przedsięwzięcia w dużej mierze zależy od przyjętej koncepcji procesu 
inwentaryzacji i poszczególnych elementów mających pośredni lub bezpośredni wpływ 
na jakość zarządzania tym procesem. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane 
nieprawidłowości z obszaru organizacji JST, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 
walory jakościowe inwentaryzacji. Są to w szczególności (Sprawozdanie z działalności…):

a) brak lub niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunko-
wości (w tym np. zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych;

b) brak lub nieprawidłowe stosowanie mechanizmów kontroli zarządczej (w tym 
w zakresie zarządzania składnikami majątku, procedur normujących kompleksowo 
przeprowadzanie inwentaryzacji);

c) niewykonanie wniosków pokontrolnych w zakresie systemu ewidencji księgowej 
i zarządzania gospodarką składników majątku, dysfunkcji w przeprowadzanych 
poprzednio inwentaryzacjach;

d) nieprzestrzeganie procedur kontroli (w tym uregulowań wewnętrznych określają-
cych tryb i zasady przeprowadzania, wyceny składników majątku oraz rozliczania 
inwentaryzacji). 

Biorąc pod uwagę liczbę i przedmiot ujawnianych nieprawidłowości, można ogólnie 
uznać, że nadzieje pokładane w koncepcji kontroli zarządczej w jednostkach sektora fi-
nansów publicznych jak na razie nie przynoszą zakładanych efektów. Dysfunkcje te mogą 
świadczyć o nierzetelnym działaniu systemu kontroli zarządczej.

W mojej ocenie główną przyczyną tego stanu rzeczy jest zbytnie sformalizowanie 
filozofii kontroli zarządczej, co przecież nie jest istotą tej nowoczesnej metody zarządzania 
w administracji publicznej. Nie można bowiem traktować kontroli zarządczej jako kolejnego 
obowiązku prawnego nałożonego przez ustawodawcę, który koncentruje się głównie na 
„produkowaniu przez urzędników papierologi”5, lecz należy ją rozpatrywać zdecydowanie 
szerzej, to jest w kategoriach nowoczesnej metody zarządzania, która ma wspomagać 
realizowanie założonych zadań i celów jednostki w sposób zgodny z prawem, oszczędny 
i terminowy. Dlatego jedną z wielu przyczyn powstawania nieprawidłowości w procesie 
inwentaryzacji jest wciąż permanentny brak umiejętności korzystania przez kierowników 
JST z nowoczesnych metod zarządzania ryzkiem i identyfikacji czynników ryzyka, co 
niestety ujawnia się w różnego rodzaju dysfunkcjach.

5  Obecne przepisy u.f.p. nie nakładają na kierownika jednostki obowiązku opracowania w formie pisem-
nej procedur kontroli. Obowiązek taki istniał pod rządami poprzedniej ustawy o finansach publicznych, tj.  
z 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. nr 249, poz. 2104). W świetle art. 47 ust. 3 tej u.f.p. kierownik jednostki miał 
obowiązek ustalenia w formie pisemnej procedur kontroli finansowej.
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Uwagi końcowe

W artykule podjęto próbę przedstawienia założeń organizacyjnych audytu wewnętrznego, 
przedmiotem którego jest inwentaryzacja. Na początku opracowania w dużym skrócie zostały 
zaprezentowane najistotniejsze zagadania inwentaryzacji z punktu widzenia prac audytora 
wewnętrznego. Ukazano regulacje prawne kształtujące problematykę inwentaryzacji oraz 
cele, jakie spełnia ten proces w funkcjonowaniu JST. Na temat istoty i roli inwentaryzacji 
w jednostkach zostały napisane ciekawe publikacje naukowe, ale z punktu widzenia zadań 
stawianych przed audytem wewnętrznym proces ten najczęściej rozpatrywany jest w płasz-
czyźnie skuteczności i efektywności działania kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki 
składnikami aktywów i pasywów.

Dla zobrazowania prac audytu wewnętrznego, przedmiotem którego jest ocena re-
spektowania ustawowych zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji, zaproponowano 
podział audytu na trzy fazy. W każdej z nich wykonywane są zróżnicowane czynności 
zgodnie z założeniami procedur i sztuką praktyki zawodowej. Ze względu na zróżnicowanie 
jednostek, w których działa audyt wewnętrzny, autor artykułu zaproponował rozwiązania 
organizacyjne prac audytu, akcentując obszar konfrontacji składników majątkowych ujętych 
w księgach rachunkowych ze stanem faktycznym. Misją współczesnego audytu wewnętrzne-
go są usługi doradcze i pomoc decydentom w identyfikowaniu ryzyka mogącego negatywnie 
wpływać na zarządzanie JST.

Biorąc pod uwagę liczbę ujawnionych przez specjalistyczne organy kontroli nieprawidło-
wości, w obszarze księgowości i organizacji JST audyt wewnętrzny powinien przybrać rolę 
weryfikatora skuteczności i efektywności działania kontroli zarządczej, w tym także w ob-
szarze gospodarowania składnikami mienia, dzięki czemu zostanie ograniczone poważne 
ryzyko dysfunkcji skutkującej naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
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Streszczenie: Cel – Analiza i ocena organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce 
oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach, ze szczególnym uwzględnieniem 
uregulowań prawnych i wykonawczych.
Metoda badania – Wykorzystano metodę analizy dokumentacji w zakresie stosowanej polityki kontroli 
zarządczej oraz zaproponowano kryteria oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.
Wynik – Analizowano aktualne rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz 
oceniono sposoby zarządzania ryzykiem, wyznaczania celów oraz samooceny jako najważniejsze elementy 
każdego systemu kontroli zarządczej.
Oryginalność/wartość – Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej z uwzględnieniem 
wewnętrznych rozwiązań zarządczych.

Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, kryteria oceny kontroli zarządczej, samoocena, publiczna jednostka 
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Wprowadzenie

Z początkiem 2010 roku ustawa o finansach publicznych zobowiązała kierowników jedno-
stek sektora finansów publicznych do „zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej” 
(Ustawa, 2009, art. 69 ust. 1 pkt 3). Samo pojęcie kontroli zarządczej, jak i praktyczne 
wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów ją wprowadzających często stanowią 
dla jednostek sektora finansów publicznych trudność wykonawczą.

Głównym celem artykułu jest ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej 
w publicznej jednostce oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach. 
Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy mogą stanowić ważne wskazówki w proce-
sie doskonalenia stosowanego systemu kontroli zarządczej.
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1. Uwarunkowania funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce 
oświatowej

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty z 1991 roku (Ustawa, 1991, art. 2) system 
oświaty, zwłaszcza w ujęciu strukturalnym, obejmuje między innymi:

1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne 
formy wychowania przedszkolnego;

2. szkoły: a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi 
i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego; b) gimnazja, w tym: specjalne, in-
tegracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi 
i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego; c) ponadgim-
nazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, 
dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne; 
d) artystyczne;

3. pozostałe jednostki, w tym placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i do-
skonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki kształ-
cenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego oraz biblioteki pedagogiczne.

Niezależnie od rodzaju działalności, zakresu zadań oświatowych oraz programu kształ-
cenia w niektórych jednostkach oświatowych należy zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, to jest działań podejmowanych dla zapewnienia 
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy 
(Ustawa, 2009, art. 69). Chodzi tu głównie o publiczne jednostki oświatowe, które zostały 
założone i prowadzone przez ministrów poszczególnych resortów (np. Ministra Edukacji 
Narodowej, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rolnictwa), oraz jednostki samorządu 
terytorialnego (JST). Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe mogą być również założone 
przez osobę fizyczną lub osobę prawną. Generalnie w systemie oświaty przyjęto zasadę, że 
zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym:

a) gmin – w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, a także 
w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych;

b) powiatów – w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceach 
i szkołach zawodowych) oraz niektórych placówkach;

c) samorządów województw – w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimna-
zjalnych, placówkach, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli 
oraz kolegiach pracowników służb społecznych (Ustawa, 1991, art. 5).

Przedszkole może być publiczne albo niepubliczne. Przedszkolem publicznym jest przed-
szkole, które: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę 
programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;  
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3) przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności; 4) zatrud-
nia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje (Ustawa, 1991, art. 6.1).

W oświacie kontrola zarządcza występuje na dwóch poziomach. Pierwszy z nich to system 
kontroli zarządczej w Ministerstwie Edukacji Narodowej (II poziom kontroli zarządczej), za 
który odpowiedzialność ponosi Minister Edukacji. Drugi poziom to system kontroli zarządczej 
w pojedynczych publicznych jednostkach oświatowych (I poziom kontroli zarządczej), za który 
odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki, czyli jej dyrektor (Postuła, 2012, s. 61). Dyrektor 
jednostki oświatowej powinien przede wszystkim: 1) określić procedury kontroli zarządczej 
z uwzględnieniem wymogów ustawy oraz standardów kontroli; 2) przygotować procedury 
samooceny; 3) zintegrować już istniejące systemy kontroli z tworzonymi z wykorzystaniem 
obowiązujących mechanizmów (Biadacz, 2011, s. 101). W publicznych jednostkach oświatowych 
odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej może zostać 
powierzona osobom, którym dyrektor jednostki przypisał funkcje zarządcze. Są to zastępcy 
dyrektora, nauczyciele, pracownicy gospodarczy oraz pracownicy administracji (np. intendent).

2. Metodyka i kryteria oceny kontroli zarządczej

Oceny organizacji systemu kontroli zarządczej dokonano na podstawie udostępnionego 
materiału źródłowego, to jest zarządzenia kierownika jednostki1. Kontrola zarządcza jest 
jednak zagadnieniem, którego wymiar formalny wymaga konfrontacji z funkcjonalnością 
przyjętych rozwiązań. Oprócz analizy formalnych uregulowań kierownictwo jednostki 
powinno także wyrazić swoją opinię na temat użyteczności stosowanych narzędzi będących 
realizacją wymogów w zakresie kontroli zarządczej.

Oceny organizacji kontroli zarządczej dokonano przy uwzględnieniu dwóch grup 
kryteriów: 

 – grupa A – kryteria zgodności przyjętych rozwiązań z wymogami ustawodawcy,
 – grupa B – kryteria prakseologiczne.

Za podstawowe kryteria oceny uznano kryteria grupy A. Są to wymogi wynikające ze 
wskazań ustawodawcy, zarówno o charakterze obligatoryjnym (regulacje ustawowe), jak 
i o charakterze wytycznych (standardy i wytyczne w zakresie kontroli zarządczej sformuło-
wane przez Ministra Finansów). W praktyce kontroli zarządczej funkcjonują 22 standardy, 
które zostały przedstawione w5 grupach odpowiadających poszczególnym elementom 
kontroli zarządczej, na które składają się: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ry-
zykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. Wymogi 
metodyczne uwzględnia standard kontroli zarządczej nr 6, który zakłada (Komunikat, 2009):

a) jasne określanie celów i zadań w co najmniej rocznej perspektywie;
b) monitorowanie wykonania celów i zadań za pomocą wyznaczonych mierników;

1  Przedmiotem oceny było zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Przedszkola z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Pinokio” w Słubicach, 
wraz z jego załącznikami.
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c) zapewnienie w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej odpowiedniego systemu 
monitorowania realizacji celów i zadań przez jednostki podległe lub nadzorowane;

d) przeprowadzanie oceny realizacji celów i zadań, uwzględniając kryterium oszczęd-
ności, efektywności i skuteczności;

e) wskazanie jednostek, komórek organizacyjnych lub osób odpowiedzialnych bezpo-
średnio za wykonanie celów i zadań oraz zasobów przeznaczonych do ich realizacji.

Należy podkreślić, że zakres zadań realizowanych przez poszczególne jednostki oświa-
towe w obszarze doboru i pomiaru celów powinien być dostosowany do ich warunków i cha-
rakteru działalności oświatowej oraz uwzględniać ogłoszone standardy kontroli zarządczej 
(Kotarski, 2012, s. 315).

Z kolei przyjmując w ocenie kryteria prakseologiczne, założono, że ich spełnienie jest 
niezbędne nie tylko dla zachowania adekwatności stosowanych narzędzi zarządczych, lecz 
także dla zapewnienia adekwatności kontroli zarządczej, do czego obliguje art. 69 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Poszczególne kryteria wraz z dopuszczalnymi w ocenie wartościami ujęto w tabeli 1. 
Każdej z wartości logicznej przyporządkowano również wartości punktowe (zasadniczo  
0 lub 1 pkt, dopuszczalna była również wartość pośrednia – 1/2 pkt). W kryteriach zgodności 
z wymogami ustawodawcy (grupa A) wartość 1/2 pkt stosowano wówczas, gdy z analizy 
dokumentacji nie wynikała jednoznacznie odpowiedź lub kryterium spełniono częściowo. 
Natomiast w kryteriach prakseologicznych (grupa B) wartość 1/2 pkt stosowano wówczas, 
gdy treści wynikające z dokumentacji nie potwierdzały deklaracji kierownictwa jednostki 
zawartych w ankiecie.

Wartość logiczna, do której przyporządkowano 1 pkt, jest wartością oczekiwaną (pozy-
tywnie wpływającą na ogólną ocenę systemu).

Tabela 1

Kryteria oceny systemu kontroli zarządczej i dopuszczalne wartości

Lp. Kryterium oceny

Dopuszczalne wartości przy ustalaniu 
stanu faktycznego  
(w nawiasie podano  
wartości punktowe)

1 2 3

A Kryteria zgodności z wymogami ustawodawcy 

1 Zgodność rozumienia pojęcia kontroli zarządczej 
z intencją ustawodawcy. zgodne (1) / niezgodne (0)

2 Poprawność wyznaczenia osób odpowiedzialnych 
w procesie kontroli zarządczej:

2.1  – wskazano kierownictwo jednostki, tak (1) / nie (0)

2.2  – wskazano osoby na stanowiskach niekierowniczych, tak (0) / nie (1)

2.3  – wskazano osoby spoza jednostki. tak (0) / nie (1)
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1 2 3

3 Zgodność procesu wyznaczania celów ze standardami 
kontroli zarządczej:

3.1  – zarządzenie wymaga od kierownictwa wyznaczenia 
celów jednostki w perspektywie minimum roku, tak (1) / nie (0)

3.2
 – wyznaczane cele powinny być przyporządkowane 

miernikom ich wykonania wraz oczekiwanym 
wartościom docelowym,

tak (1) / nie (0)

3.3  – zarządzenie wymaga monitorowania realizacji 
wyznaczonych celów za pomocą ustalonych mierników. tak (1) / nie (0)

4 Zgodność procesu zarządzania ryzykiem ze standardami 
kontroli zarządczej:

4.1  – identyfikacji ryzyka należy dokonywać co najmniej raz 
w roku, tak (1) / nie (0)

4.2  – ryzyko ocenia się jako wypadkową prawdopodobieństwa 
jego wystąpienia i skutków zmaterializowania. tak (1) / nie (0)

5.

Zgodności pozostałych elementów organizacji kontroli 
zarządczej ujętych w zapisach zarządzenia kierownika 
jednostki będącego przedmiotem oceny z założeniami 
koncepcyjnymi kontroli zarządczej:

5.1  – formy organizacyjne kontroli zarządczej, dopuszczalne (1) / niedopuszczalne (0)

5.2  – pojęcie samokontroli, właściwe (1) / błędne (0)

5.3  – zakres samokontroli, właściwy (1) / błędny (0)

5.4  – pojęcie samooceny, właściwe (1) / błędne (0)

5.5  – zakres samooceny. właściwy (1) / błędny (0)

B. Kryteria prakseologiczne  
(adekwatność kontroli zarządczej)

6 Zgodność procesu zarządzania ryzykiem z wymogami 
prakseologicznymi:

6.1  – proces identyfikacji i analizy ryzyka poprzedza proces 
wyznaczania celów lub jest jego integralną częścią,

tak (1) / nie (0)

6.2  – w procesie identyfikacji rodzajów ryzyka wykorzystuje 
się sygnały (wnioski, inicjatywy oraz skargi itp.) 
zgłaszane przez klientów jednostki (rodziców),

tak (1) / nie (0)

6.3  – w procesie identyfikacji rodzajów ryzyka są 
zaangażowani pracownicy jednostki (więcej niż 
połowa),

tak (1) / nie (0)

6.4  – ryzyko o istotnym znaczeniu dla jednostki, na które 
jednostka nie może podjąć samodzielnie skutecznej 
reakcji, jest sygnalizowane właściwym (posiadającym 
kompetencje) podmiotom zewnętrznym.

tak (1) / nie (0)

Źródło: opracowanie własne.
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Za spełnienie wszystkich kryteriów oceny zgodności z wymogami ustawodawcy jed-
nostka mogła otrzymać maksymalnie 14 pkt, a za spełnienie kryteriów prakseologicznych –  
4 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 18.

3. Wyniki oceny kontroli zarządczej

W wyniku dokonanej analizy dokumentacji ustalono, że na 18 przyjętych w ocenie kryte-
riów 6 jest spełnionych w pełni, a 2 kryteria spełniono częściowo. Dokumentacja poddania 
badaniu spełnia zatem w 39% kryteria zgodności z regulacjami ustawowymi z zakresu 
kontroli zarządczej2.

W badanej dokumentacji, mimo że wyraźnie odwołano się do terminologii stosowanej 
w ustawie o finansach publicznych odnośnie do kontroli zarządczej3, to pojęcie kontroli za-
rządczej nie jest rozumiane zgodnie z intencją ustawodawcy. Ten uznał bowiem, że kontrola 
zarządcza to inna nazwa systemu zarządzania. Trudno zatem mówić o „przeprowadzaniu 
kontroli zarządczej”, co postuluje § 2 badanego Zarządzenia. Nie można „przeprowadzać 
zarządzania”. Ponadto § 6 oraz § 8 pkt 5.1 odwołują się do harmonogramu kontroli zarządczej 
określonego załącznikiem nr 4 do Zarządzenia. Sformułowania te oraz wzór harmonogramu4 
dowodzą, że przyjęte rozumienie pojęcia kontroli zarządczej nie jest zgodne ze stanowiskiem 
ustawodawcy.

Częściowo pozytywnie oceniono wskazanie osób odpowiedzialnych za kontrolę zarząd-
czą w jednostce. Ustawowo odpowiada za nią kierownik jednostki. Jednak biorąc pod uwagę 
to, że funkcje zarządcze w badanym Przedszkolu realizuje kilka osób, należy uznać za pra-
widłowe wskazanie, że za kontrolę zarządczą oprócz dyrektora Przedszkola i jego zastępcy 
odpowiadają: inspektor BHP, społeczny inspektor pracy, intendent, pracownik gospodarczy 
oraz inni pracownicy, którym dyrektor przypisał funkcje zarządcze (prawo do kontrolo-
wania). Kontrowersje budzi jednak wskazanie osób niebędących pracownikami jednostki. 
Wydaje się, że ich uprawnienia nie są w zakresie władztwa dyrektora Przedszkola, a zatem 
nie stanowią elementu systemu zarządzania funkcjonującego w Przedszkolu. Stanowią 
natomiast element systemu zarządzania JST (II poziom kontroli zarządczej). Wskazane 
osoby są bowiem osobami, które realizują funkcje zarządcze w strukturze całej JST. Są to: 
główny księgowy zespołu administracyjnego oświaty, który jest pracownikiem jednostki 
zapewniającej JST wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych 
oraz komisje powołane przez organ prowadzący szkołę (organem prowadzącym jest gmina).

Standardy kontroli zarządczej wskazują, że najważniejszym elementem systemu kon-
troli zarządczej są procesy planowania (wyznaczania celów). Właściwe zorganizowanie 
kontroli zarządczej wiąże się z prawidłową identyfikacją celów i zadań jednostki związa-

2  Uwzględniając ustawowy wymóg adekwatności kontroli zarządczej oraz wymogi wynikające ze standar-
dów i wytycznych Ministra Finansów.

3  W § 1 badanego zarządzania przywołano w zasadzie definicję ustawową kontroli zarządczej.
4  Harmonogram wymaga wskazania m.in. zakresu, terminu i osoby przeprowadzającej kontrolę.
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nych z zapewnieniem jej funkcjonowania (Szczepankiewicz, Simon, 2012, s. 285). Badana 
dokumentacja w ogóle jednak nie odnosi się do kwestii wyznaczania celów, jakie dyrektor 
Przedszkola stawia sobie i kierowanej przez siebie instytucji. Natomiast konsekwencją błędu 
polegającego na przyjęciu w badanej dokumentacji, że kontrola zarządcza jest tożsama 
z kontrolowaniem, jest to, że kwestie planowania w zorganizowanym w Przedszkolu sy-
stemie kontroli zarządczej sprowadza się do sporządzania planu (harmonogramu) kontroli.

W związku z powyższym kwestie wyznaczania celów na okres nie mniejszy niż rok, 
przyporządkowania im mierników i oczekiwanych poziomów do osiągnięcia oraz monitoro-
wania tych osiągnięć, postulowane w standardach kontroli zarządczej, nie są należycie ujęte 
w dokumentacji poddanej badaniu.

W badaniu przyjęto również kryteria odnoszące się do organizacji systemu zarządzania 
ryzykiem. Wśród wybranych kryteriów nie wskazano kontekstu identyfikowanych rodzajów 
ryzyka. Biorąc jednak pod uwagę negatywną ocenę obszaru wyznaczania celów, identyfi-
kacja rodzajów ryzyka i późniejsza ich analiza nie jest dokonywana w stosunku do celów 
Przedszkola. Według Zarządzenia analizy ryzyka należy natomiast dokonywać w celu 
identyfikacji obszarów potencjalnie wymagających kontrolowania. Z punktu widzenia 
poprawności tworzenia planów kontroli jest to rozwiązanie jak najbardziej właściwe, jednak 
w standardach kontroli zarządczej proces zarządzania ryzykiem odnosi się do procesu 
wyznaczania celów instytucji publicznej, a nie do metod doboru obszaru, zakresu i czasu 
kontroli. Pomimo że oceniana dokumentacja nakazuje identyfikować ryzyko co najmniej raz 
w roku, a jego ocena uwzględnia prawdopodobieństwo materializacji oraz skutki, to jest to 
rozwiązanie nadające procesom zarządzania ryzykiem kontekst5 odmienny niż postulowany 
przez standardy kontroli zarządczej.

W proces zarządzania ryzykiem nie włączono ważnych źródeł identyfikacji rodzajów 
ryzyka, jakimi są sygnały z zewnątrz w postaci skarg i wniosków. Negatywnie oceniono 
także kwestię angażowania pracowników w proces zarządzania ryzykiem. W świetle ure-
gulowań ocenianego Zarządzenia analizy ryzyka „dokonuje się”, nie wiadomo zatem, kto 
jej dokonuje, kto w niej uczestniczy. Wiadomo natomiast, że odpowiada za nią dyrektor 
Przedszkola. Nie ma zatem dowodów na szerokie angażowanie w proces zarządzania ryzy-
kiem pracowników. Skąpa polityka zarządzania ryzykiem nie dookreśla również sposobów 
postępowania z ryzykiem o istotnym znaczeniu dla jednostki, na które jednostka nie może 
podjąć samodzielnie skutecznej reakcji. Uzasadnione jest, by w takich przypadkach sygnali-
zować je właściwym, czyli posiadającym kompetencje decyzyjne, podmiotom zewnętrznym.

Kompleksowość oceny przedmiotu badania wymagała, aby analiza obejmowała także 
pozostałe uregulowania zawarte w Zarządzeniu dyrektora Przedszkola.

5  Należy podkreślić, że normy ISO wskazują, że proces zarządzania ryzykiem może przebiegać w stosunku 
do dowolnie zdefiniowanego kontekstu. Podejście norm ISO do zarządzania ryzykiem ma zatem charakter bardziej 
uniwersalny niż podejście w modelu kontroli zarządczej. Można bowiem identyfikować ryzyko w stosunku do 
obszarów organizacji, w kontekście doboru przedmiotu i podmiotu planowanych kontroli lub audytów, ale można 
również proces zarządzania ryzykiem organizować w kontekście bezpieczeństwa informacji, ochrony mienia itp. 
Natomiast procesy zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zarządzania organizacją powinny dotyczyć celów 
podmiotu.
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Wskazane w Zarządzeniu formy organizacyjne kontroli zarządczej, to jest samokontrola, 
kontrola sprawowana przez osoby uprawnione (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz samoocena, 
to formy wchodzące w zakres zarządzania jednostką. Jednak formy te potwierdzają błędne 
rozumienie pojęcia kontroli zarządczej. Wydaje się, że nie można uznać za właściwe wska-
zywania, że formą zarządzania jest wyłącznie kontrolowanie. Poza tym kontrola zewnętrzna 
jako forma zarządcza nie powinna być przedmiotem regulacji wewnętrznej kierownika jed-
nostki, który nie ma nad nią władztwa i nie odpowiada za nią. Szczególnie biorąc pod uwagę 
odpowiedzialność za tak zwany I poziom kontroli zarządczej, o której mowa w ustawie 
o finansach publicznych i standardach kontroli zarządczej. Stąd wskazanie w Zarządzeniu 
form kontroli zarządczej oceniono negatywnie (tab. 2).

Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie obowiązku dokonywania przez pracowni-
ków samokontroli i samooceny. Jako samokontrolę rozumie się proces dokonywany przez 
pracownika raz w roku, którego celem jest ocena własnej pracy. Z kolei samooceną jest 
proces podobny do samokontroli, natomiast przedmiotem oceny są zagadnienia wkraczające 
w zakres organizacji i pracy Przedszkola.

Tabela 2

Spełnienie kryteriów oceny systemu kontroli zarządczej przez badaną jednostkę

Lp. Kryterium oceny
Spełnienie kryterium

ustalenie wartość 
punktowa

1 2 3 4

A Kryteria zgodności z wymogami ustawodawcy

1 Zgodność rozumienia pojęcia kontroli zarządczej z intencją 
ustawodawcy. niezgodne 0

2 Poprawność wyznaczenia osób odpowiedzialnych w procesie 
kontroli zarządczej:

2.1  – wskazano kierownictwo jednostki, tak 1

2.2  – wskazano osoby na stanowiskach niekierowniczych,  nie 1

2.3  – wskazano osoby spoza jednostki. tak 0

3 Zgodność procesu wyznaczania celów ze standardami kontroli 
zarządczej:

3.1  – zarządzenie wymaga od kierownictwa wyznaczenia celów 
jednostki w perspektywie minimum jednego roku, nie 0

3.2  – wyznaczane cele powinny być przyporządkowane miernikom 
ich wykonania wraz oczekiwanym wartościom docelowym, nie 0

3.3  – zarządzenie wymaga monitorowania realizacji wyznaczonych 
celów za pomocą ustalonych mierników. nie 0

4 Zgodność procesu zarządzania ryzykiem ze standardami kontroli 
zarządczej:

4.1  – identyfikacji ryzyka należy dokonywać co najmniej raz w roku, tak 1
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1 2 3 4

4.2  – ryzyko ocenia się jako wypadkową prawdopodobieństwa jego 
wystąpienia i skutków zmaterializowania. tak 1

5.

Zgodności pozostałych elementów organizacji kontroli zarządczej 
ujętych w zapisach zarządzenia kierownika jednostki będącego 
przedmiotem oceny z założeniami koncepcyjnymi kontroli 
zarządczej:

5.1  – formy organizacyjne kontroli zarządczej, niedopuszczalne 0

5.2  – pojęcie samokontroli,
niesprzeczne 
z intencją 
ustawodawcą

1/2

5.3  – zakres samokontroli,
niesprzeczne 
z intencją 
ustawodawcą

1/2

5.4  – pojęcie samooceny, właściwe 1

5.5  – zakres samooceny. właściwy 1

B. Kryteria prakseologiczne (adekwatność kontroli zarządczej)

6 Zgodność procesu zarządzania ryzykiem z wymogami 
prakseologicznymi:

6.1  – proces identyfikacji i analizy ryzyka poprzedza proces 
wyznaczania celów lub jest jego integralną częścią,

nie 0

6.2  – w procesie identyfikacji rodzajów ryzyka wykorzystuje się 
sygnały (wnioski, inicjatywy oraz skargi itp.) zgłaszane przez 
klientów jednostki (rodziców),

nie
0

6.3  – w procesie identyfikacji rodzajów ryzyka są zaangażowani 
pracownicy jednostki (więcej niż połowa),

nie 0

6.4  – ryzyko o istotnym znaczeniu dla jednostki, na które jednostka 
nie może podjąć samodzielnie skutecznej reakcji, jest 
sygnalizowane właściwym (posiadającym kompetencje) 
podmiotom zewnętrznym.

nie

0

Źródło: opracowanie własne.

O ile standardy kontroli zarządczej nie przybliżają szeroko zagadnienia samokontroli, to 
nie można go uznać za niezgodne z ideą kontroli zarządczej6. Natomiast pojęcie samooceny 
przyjęto zgodnie z założeniem ustawodawcy, a formularz związany z tym procesem, obowią-
zujący w Przedszkolu, jest zaczerpnięty z publikacji Ministerstwa Finansów, które uznało 
jego stosowanie za przykład dobrych praktyk. Zgodność pojęć i zakresów samokontroli 
i samooceny oceniono pozytywnie.

6  Samokontrola bywa często przywoływana w opracowaniach naukowych nt. kontroli zarządczej w kontek-
ście samooceny kontroli zarządczej, co nie do końca odpowiada definicji przyjętej przez ustawodawcę.
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Uwagi końcowe

Prawidłowe rozumienie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej wpływa zasadniczo 
na poprawność przyjmowanych przez kierowników jednostek rozwiązań wykonawczych. 
W badanej jednostce stwierdzono problemy w zakresie zgodności systemu wyznaczania 
celów ze standardami kontroli zarządczej, poprawności identyfikacji ryzyka oraz – przede 
wszystkim – prawidłowej interpretacji zakresu kontroli zarządczej, zgodnej z intencją 
ustawodawcy.

Wyniki dokonanej oceny należałoby wzbogacić o indywidualną, dokonaną przez dyrek-
cję Przedszkola ocenę funkcjonalności przyjętych rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej. 
Zgodnie bowiem z postanowieniami ustawy o finansach publicznych kontrola zarządcza 
powinna funkcjonować w sposób adekwatny. W celu poprawy adekwatności funkcjonowania 
kontroli zarządczej w badanym przedszkolu publicznym można również dokonać aktualiza-
cji systemu monitorowania i oceny realizacji celów i zadań, przeprowadzić dodatkowe oceny 
kontroli zarządczej, wskazać istotne czynniki ryzyka, zaplanować działania zapobiegawcze 
oraz dokonać aktualizacji struktury organizacyjnej oraz procedur wewnętrznych.
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EvALUATION Of fUNCTIONING Of MANAGEMENT CONTROL  
IN A PUBLIC KINDERGARTEN IN SŁUBICE

Abstract: Purpose – The paper shows evaluation of organization and functioning principles of management 
control in a public kindergarten with its management of risk, objectives, tasks and system of evaluation as the 
main elements of the management control system.
Design/methodology/approach – Based on the current regulations, there were used analysis of documents of 
kindergarten.
Findings – Apart from that in the paper one can find an example of evaluating criteria of management control 
in a kindergarten.
Originality/value – The paper shows originality of the management control system in kindergarten description 
of some problems, and aim at correcting lapses before they are discovered during an external control.

Keywords: management control, management control standards and regulations, self-control, public education 
unit
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Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej 
oświatowej jednostki budżetowej

Justyna Łukomska-Szarek*

Streszczenie: Cel – Przybliżenie problemów ewaluacji ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej na pod-
stawie wybranej oświatowej jednostki budżetowej.
Metodologia badania – Ocenie poddano ryzyko oszacowane w ramach systemu kontroli zarządczej przez 
oświatową jednostkę budżetową. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z celów kontroli zarządczej określonych 
w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku. Ewaluację ryzyka pokazano na przykładzie liceum 
ogólnokształcącego. Okres badawczy obejmuje lata 2011–2014, co umożliwiło dodatkowo ocenę tendencji 
zmian analizowanych wielkości w czasie.
Wynik – Zarządzanie ryzykiem jest procesem etapowym: zrozumienia wykonywanej działalności, identyfikacji 
ryzyka, analizy ryzyka, oceny punktowej i hierarchizacji ryzyka. Na podstawie przeprowadzonych badań można 
wnioskować, że system kontroli zarządczej wymaga ciągłych analiz i ocen. Istotnym elementem warunkującym 
efektywne zarządzanie ryzykiem jest jego ewaluacja. Wymaga ona jednak wdrożenia właściwych procedur. 
W badanej jednostce zwrócono uwagę na konieczność usprawnienia procesu szacowania prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka i jego ewentualnych skutków oraz opracowania mapy ryzyka.
Oryginalność/wartość – Publikacja stanowi studium przypadku ewaluacji ryzyka w ramach systemu kontroli 
zarządczej w oświacie.

Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem, ocena ryzyka

Wprowadzenie

Wprowadzenie zmian w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skutkowało 
implementacją systemów kontroli zarządczej w jednostkach administracji publicznej. 
Istotnym elementem kontroli zarządczej jest identyfikacja i analiza ryzyka, które jeszcze przed 
wprowadzeniem obligatoryjnego obowiązku jego kwantyfikacji i oceny było uwzględnianie 
w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego (JST). Ryzyko jest bowiem 
nieodłącznym i naturalnym aspektem działania każdego podmiotu gospodarczego, w tym 
również jednostek sektora publicznego. Należy jednak zauważyć, że ustawowe wskazanie 
na konieczność sprawnego zarządzania ryzykiem w administracji publicznej podniosło 
jego rangę i upowszechniło dostrzeganie wielu obszarów jego występowania. W związku  
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z tym głównym celem opracowania jest przybliżenie problemów ewaluacji ryzyka w ramach 
systemu kontroli zarządczej. W tym zakresie podjęto próbę oceny ryzyka na przykładzie 
oświatowej jednostki budżetowej. Okres badawczy obejmuje lata 2011–2014.

1. Pojęcie kontroli zarządczej w procesie zarządzania podmiotami 
publicznymi

Potrzeba wprowadzenia mechanizmów kontroli zarządczej pojawiła się wraz ze stopniowym 
przeobrażaniem struktur samorządowych z tradycyjnego administrowania w kierunku 
nowego zarządzania publicznego (Małecka-Łyszczek, 2015, s. 244)1. Kontrola jest bowiem 
jednym z czterech kluczowych obszarów zarządzania, obok planowania, organizowania 
i motywowania2. Pojęcie systemu kontroli zarządczej zostało wykreowane na bazie docie-
kań naukowców z państw wysoko rozwiniętych, zajmujących się ewolucją idei New Public 
Management i rezultatami wynikającymi z sukcesywnego jej wdrażania do jednostek sektora 
publicznego (Łukomska-Szarek, Włóka, 2013, s. 439). K. Winiarska (2012, s. 7) wskazuje, 
że kontrola zarządcza nie tworzy nowych zasad ani wymagań nieznanych dotąd w zakresie 
zarządzania w administracji publicznej, a wdrożenie tej koncepcji oznacza wprowadzenie 
obowiązku stosowania określonych narzędzi narzuconych przez ustawodawcę.

K. Sawicki (2013, s. 84) zwraca uwagę, że do 2009 roku w polskich przepisach prawa 
nie było definicji kontroli zarządczej, a lukę tę w znacznej części wypełniła wprowadzona 
27 sierpnia 2009 roku ustawa o finansach publicznych. Zgodnie z art. 68 wskazanej ustawy 
kontrola zarządcza jest zestawem działań gwarantujących legalne, efektywne, oszczędne 
i terminowe osiągnięcie celów i wykonanie zadań, a do jej kluczowych postulatów zalicza 
się: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami zewnętrznymi, skuteczność 
i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i pro-
mowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji 
oraz zarządzanie ryzykiem.

1  Zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej początkowo analizowano poprzez pryzmat New Public Mana-
gement, by następnie ewolucyjnie przejść w stronę rozwiązań charakterystycznych dla nurtu Public Governance. 
W kontekście problematyki kontroli zarządczej warto jednak zwrócić także uwagę na koncepcję New Weberian 
State (administracji neoweberowskiej), w ramach której wyeksponowane zostało znaczenie budowania odpo-
wiedniej jakości działania administracji publicznej, jakkolwiek nie jest ona postrzegana jako samodzielny model 
zarządzania publicznego (Kulesza, Sześciło, 2013, s. 134–137).

2  Celem kontroli jest wychwytywanie negatywnych zdarzeń w działalności podmiotów sektora publicz-
nego, wyjaśnienie ich przyczyn, stopnia niedociągnięć i skutków oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych 
za powstanie danej nieprawidłowości. Kluczowym zadaniem jest również wskazanie sposobu, trybu i metody 
wyeliminowania negatywnych zjawisk oraz opracowanie procedur, które pozwolą zapobiegać w przyszłości tego 
rodzaju zdarzeniom (Dylewski, Filipiak, Szewczuk, 2004, s. 117).
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2. Zarządzanie ryzykiem w ramach systemu kontroli zarządczej

Zadaniem JST, w tym również jednostek im podległych, jest nie tylko identyfikacja 
ryzyka będącego nieodzownym element wielu obszarów działania, ale przede wszystkim 
odpowiednie przygotowanie się na jego występowanie i zarządzanie nim3. Minimalizacja 
skutków występowania ryzyka wymaga bowiem od administracji publicznej właściwego 
zdefiniowania ryzyka, jego oceny w relacji do zamierzeń administracji oraz podejmowania 
zoptymalizowanych działań (Golanko, 2015, s. 252).

Proces oceny ryzyka przez jednostkę sektora publicznego jest procesem rozpoznania 
i reagowania na ryzyko działalności gospodarczej oraz na jego skutki. Proces ten polega na 
stwierdzeniu, w jaki sposób kierownictwo rozpoznaje ryzyko, jak szacuje się jego znaczenie, 
jak ocenia się prawdopodobieństwo jego wystąpienia, a także jakie podejmuje się działania 
w celu zarządzania nim (Sawicki, 2012, s. 36).

Na potrzeby jednostek sektora publicznego Ministerstwo Finansów (2011) przygotowało 
szereg materiałów pomocnych we wdrażaniu mechanizmu kontroli zarządczej. W szcze-
gólności udostępniono opracowanie Zarządzanie ryzykiem. Ogólne informacje, w ramach 
którego przedstawiono poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem. Ich szczegółową 
charakterystykę zawarto w tabeli 1.

Tabela 1

Etapy zarządzania ryzykiem w ramach sytemu kontroli zarządczej jednostek sektora publicznego

Etap zarządzania 
ryzykiem Charakterystyka

1 2
Planowanie  – Cele i zdania jednostki należy określać precyzyjnie i w co najmniej rocznej 

perspektywie, a ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych 
mierników; bowiem bez znajomości celów nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja 
ryzyka i właściwe zarządzanie nim.

Analiza ryzyka  – Obejmuje w pierwszej kolejności identyfikację ryzyka jako procesu systematycznego 
i zintegrowanego z etapem planowania działalności jednostki. Należy przy tym 
uwzględnić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne warunkujące podejmowanie 
odpowiednich działań zapewniających efektywne zarządzanie ryzykiem.

 – W drugiej kolejności obejmuje ocenę ryzyka dostarczającą informacji niezbędnych 
do uszeregowania wcześniej oszacowanych rodzajów ryzyka, określenia 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz możliwych skutków.

 – Ostatnim elementem tego etapu jest uszeregowanie rodzajów ryzyka – w tym zakresie 
można opracować mapę rodzajów ryzyka, dzięki której w hierarchiczny sposób zostaną 
wskazane rodzaje ryzyka: te, wobec których muszą być podjęte dodatkowe działania, 
które wymagają dodatkowego monitorowania oraz które nie niosą istotnego zagrożenia 
dla realizacji założonych wcześniej celów.

3  Obligatoryjność w zakresie implementacji systemu kontroli zarządczej nałożona na JST wraz z początkiem 
2010 r. szczególny nacisk kładzie na kwestię zarządzania ryzykiem. Odgrywa ona istotną rolę przede wszystkim 
z punktu widzenia klasyfikacji tych obszarów, które charakteryzują się znacznym stopniem niepewności, a więc 
wykazują największą potrzebę poddania ich kontroli (Łukomska-Szarek, Włóka, 2013, s. 440).
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1 2

Decyzja – reakcja 
na ryzyko

 – W tym etapie można unikać ryzyka, podejmować lub zwiększać ryzyko 
w celu uzyskania dodatkowych możliwości, usunąć źródło ryzyka, zmienić 
prawdopodobieństwo jego wystąpienia lub jego skutków, dzielenie się ryzykiem, 
a w ostateczności świadoma akceptacja ryzyka.

 – Odpowiedź na konkretne ryzyko powinny stanowić wprowadzone mechanizmy kontroli 
zarządczej.

Informacja 
i komunikacja

 – Zasady zarządzania ryzykiem oraz ich modyfikacje są odpowiednio komunikowane. 
Istnieją odpowiednie kanały informacyjne zapewniające dostępność informacji 
właściwym osobom.

Monitorowanie 
i ocena

 – Etap obejmuje monitorowanie wdrożonych rozwiązań oraz dokonywanie oceny ich 
efektywności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów (2011), s. 3–5.

Jak wskazuje E.W. Babuśka (2013, s. 13), proces zarządzania ryzykiem można w praktyce 
zweryfikować na przykładzie wybranych jednostek sektora finansów publicznych, rozważając 
główne cele i zadania wynikające z planu działalności oraz dokonując identyfikacji ryzyka zwią-
zanego z wykonaniem celów i zadań w czołowych sferach działalności tych podmiotów. Istotnym 
elementem tego procesu jest analiza ryzyka przy założeniu kryteriów punktowych w odniesieniu 
do wpływu ryzyka oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia, a następnie opracowanie arkusza 
analizy ryzyka umożliwiającego hierarchizację rodzajów ryzyka, czyli wyszczególnienie jego 
form znaczących dla danych jednostek. Zmierza to w efekcie do przygotowania arkusza reakcji 
na ryzyko, w którym kadra kierownicza jednostek publicznych zawiera swoje decyzje dotyczące 
działań redukujących skutki ryzyka oraz ustanowienia i wdrożenia właściwych środków kontroli 
bądź zaprzestania prowadzenia działalności obciążonej zbyt wysokim ryzykiem. 

Jak podkreślają A. Bartoszewicz i H. Lelusz (2012, s. 52), proces zarządzania ryzykiem 
powinien być odpowiednio dokumentowany, a osoby zarządzające oraz pracownicy winni 
mieć zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiąz-
ków. Efektywny system komunikacji powinien być tak skonstruowany, aby umożliwiać 
przepływ potrzebnych informacji wewnątrz jednostki, zarówno w kierunku pionowym, jak 
i poziomym, oraz właściwe zrozumienie przez odbiorców.

3. Ocena ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej na przykładzie 
oświatowej jednostki budżetowej – studium przypadku

W opracowaniu dokonano oceny ryzyka w ramach sytemu kontroli zarządczej prowadzonej 
w przykładowej oświatowej jednostce budżetowej. Badania przeprowadzono na podstawie 
danych udostępnionych przez liceum ogólnokształcące będące jednostką budżetową funk-
cjonującą na terenie gminy miejskiej w województwie wielkopolskim. Kontrola zarządcza 
prowadzona jest w analizowanym podmiocie na podstawie regulaminu wewnętrznego  
uchwalonego 1 września 2010 roku. Regulamin ten określa w swej zasadniczej treści cele 
i zadania, standardy, organizację, charakter i rodzaje kontroli zarządczej.
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Dokonując implementacji systemu kontroli zarządczej w badanej jednostce, wskazano, 
iż w pierwszej kolejności należy rozważyć identyfikację celu istnienia jednostki w postaci 
krótkiego i syntetycznego opisu misji, a w co najmniej rocznej perspektywie określić jej cele 
i zadania. Przyjęto także, że nie rzadziej niż raz w roku badana jednostka dokonywać będzie 
identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka rozumianego jako czynniki stanowiące zagrożenie dla 
realizowanych celów. Dyrektor szkoły powołuje w tym zakresie odpowiednią komisję. 
Należy przy tym zaznaczyć, że w identyfikacji ryzyka mogą brać również udział wszyscy 
pozostali pracownicy szkoły, zgłaszając przełożonemu zdefiniowane istotne czynniki 
ryzyka. W badanym podmiocie zdefiniowano 4 poziomy ryzyka: niskie, średnie, wysokie 
oraz bardzo wysokie, których szczegółową charakterystykę przedstawiono w tabeli 2. 
Identyfikacji ryzyka dokonuje się na odpowiednim kwestionariuszu, a analizy jego poziomu 
wraz z przyjętymi mechanizmami kontrolnymi na arkuszu „Analiza ryzyka”. Ryzyko 
identyfikuje się w skali od 1 do 10, przy czym 1 oznacza ryzyko najniższe, a 10 najwyższe.

Tabela 2

Rodzaje identyfikowanego ryzyka w ramach sytemu kontroli zarządczej liceum ogólnokształcącego

Rodzaj ryzyka Charakterystyka
Skala 
identyfikacji 
ryzyka

Ryzyko niskie Ryzyko akceptowalne, ale należy je monitorować  
i w miarę potrzeby sprawdzać, czy jest prawidłowo kontrolowane.

1–3

Ryzyko średnie Może wywierać niewielki wpływ na kluczową działalność szkoły. 
Należy monitorować i rozważyć potrzebę wprowadzenia mechanizmów 
kontrolnych.

4–5

Ryzyko wysokie Może dość znacznie wpływać na działalność szkoły. Wymaga określenia 
i wprowadzenia przez kierownictwo mechanizmów kontrolnych.

6–8

Ryzyko bardzo 
wysokie

Stanowi poważne zagrożenie dla kluczowej działalności szkoły lub 
osiągnięcia przez nią celów działania. Potrzebne jest natychmiastowe 
działanie poprzez wprowadzenie silnych mechanizmów kontroli. 
Podlega ciągłemu monitoringowi, nie może być tolerowane.

9–10

Źródło: opracowanie własne.

W analizowanej jednostce budżetowej wyodrębniono 7 głównych obszarów wystąpienia 
ryzyka, które może powodować negatywne skutki. W tym zakresie należy wyróżnić, po 
pierwsze, umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły, złożenia egzaminu maturalnego, prowadzenie działań 
wychowawczych i sprawowanie opieki; tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju 
uczniów oraz tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W drugim ob-
szarze uwzględniono prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, w trzecim potencjał 
i możliwości organizacji, w czwartym kwestie prawne, w piątym działalność organizacyjną, 
w szóstym wyniki organizacji, natomiast w siódmym kwestie finansowe.
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Dla tak zdefiniowanych głównych obszarów ryzyka w dalszej kolejności wyodrębniono 
szczegółowe czynniki ryzyka w poszczególnych obszarach. W tabeli 3 przedstawiono 
wyniki kwantyfikacji ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej badanego liceum 
ogólnokształcącego w latach 2011–2014.

Tabela 3

Kwantyfikacja ryzyka w ramach sytemu kontroli zarządczej liceum ogólnokształcącego w latach 
2011–2014

Okoliczności stwarzające ryzyka  
(mogące powodować negatywne skutki)

Poziom ryzyka w danym roku
2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5
Umożliwianie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 
szkoły, zdania egzaminu maturalnego. Prowadzenie działań wychowawczych i sprawowanie opieki. Tworzenie 
warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów. Tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Brak wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań dydaktycznych 3 3 6 7
Awarie wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań dydaktycznych 1 1 1 2
Brak wykwalifikowanych nauczycieli 1 1 1 1
Zdarzenia losowe (pożar, katastrofa budowlana) 2 2 2 1
Zdarzenia losowe – podtopienie wodami gruntowymi itp. 1 1 1 1
Katastrofy naturalne 2 2 2 2
Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
Brak odpowiedniej liczby personelu 2 2 2 2
Nieobecność pracowników 3 3 3 3
Niedostateczna ochrona dokumentacji przed utratą, niewłaściwym 
wykorzystaniem i zniszczeniem

2 1 1 2

Potencjał i możliwości organizacji
Braki w obsadzie głównych stanowisk 2 2 2 2
Duży wskaźnik zachorowalności 2 2 2 2
Zbyt niski poziom zatrudnienia 3 7 7 6
Brak możliwości zatrudnienia nowych pracowników 2 2 2 2
Wysoka rotacja pracowników 1 1 1 1
Niestaranność personelu 3 3 3 2
Brak pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
umiejętności lub doświadczenia

2 2 2 2

Słaby program szkoleń 1 1 1 1
Zbyt mały budżet 6 8 8 8
Niedopracowane procesy zarządcze lub niewykwalifikowana kadra 
kierownicza

1 1 1 2

Identyfikacja problemów w ramach oceny pracownika 2 2 2 2
Wysoki poziom wykrywanych nieprawidłowości 2 2 2 2
Naruszanie zasad kodeksu etyki 2 1 1 2
Naruszanie procedur finansowych 2 2 2 1
Naruszanie ładu organizacyjnego 2 2 2 2
Niska wydajność pracowników 2 2 2 2
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1 2 3 4 5
Kwestie prawne
Przypadki działań niezgodnych z prawem 2 2 2 1
Znaczny poziom niezgodności z przepisami 2 2 2 1
Brak informacji o nowych wymaganiach prawnych 2 2 2 2
Niezachowanie staranności w przestrzeganiu prawa 3 3 3 3
Nierzetelna sprawozdawczość finansowa 2 2 2 1
Brak możliwości ubezpieczenia mienia 1 1 1 1
Działalność operacyjna
Brak definicji zadań i celów 1 1 1 1
Wysoki poziom środków trwałych 1 1 1 1
Niewłaściwe systemy informatyczne 1 2 2 2
Złożoność systemów informatycznych 2 2 2 2
Niewłaściwa integracja procesów i systemów 1 1 1 1
Częste awarie informatyczne 3 3 3 3
Naruszenie bezpieczeństwa systemu informatycznego 2 2 2 1
Wyniki organizacji
Słabe przygotowanie i planowanie 1 1 1 1
Słaba realizacja celów organizacyjnych 1 1 1 1
Brak monitorowania postępów w realizacji planów lub działań 1 1 1 1
Słaba komunikacja wewnętrzna 2 2 2 1
Brak zewnętrznego zaufania do jednostki 2 2 2 2
Niekorzystne raporty (protokoły) zewnętrznych organów kontrolnych 2 1 1 1
Kwestie finansowe
Trudna sytuacja finansowa 5 8 8 8
Duża liczba wykrytych nieprawidłowości podczas kontroli finansowej 2 1 1 1
Nieprawidłowe działania kontroli wewnętrznej 3 2 2 2
Niekorzystne raporty audytu wewnętrznego i zewnętrznego 2 1 1 1
Znaczna liczba błędów rachunkowych 2 2 2 2
Niecelowe i nadmierne wydatki budżetowe 2 2 2 1
Nieprawidłowe określenie priorytetów budżetowych 2 2 2 1
Niezgodność z polityką i standardami rachunkowości 2 2 2 2
Wysoki poziom operacji gotówkowych 2 1 1 1
Wysoki poziom zobowiązań 2 1 1 1
Niezadowalający proces decyzyjny 3 2 2 2
Podejmowanie decyzji w nieodpowiednim terminie 2 3 3 3
Przypadki obrażeń lub śmierci pracowników 1 1 1 1

Źródło: opracowanie własne.

W oświatowej jednostce budżetowej w większości analizowanych okoliczności wystąpiło 
niskie ryzyko w skali od 1 do 3, które jest ryzykiem akceptowanym i szkoła monitorowała je 
w latach 2011–2014 za pomocą opracowanego harmonogramu kontroli zarządczej. Szerszej 
ocenie poddano ryzyko średnie i wysokie, które dotyczyło 4 szczegółowych determinant. 
Pozom ryzyka dla danej determinanty na przestrzeni badanych lat zilustrowano na rysunku 1,  
a szerszą ich analizę przedstawiono w tabeli 4.
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Rysunek 1. Obszary średniego i wysokiego ryzyka zidentyfikowanego w ramach sytemu kontroli 
zarządczej liceum ogólnokształcącego w latach 2011–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabeli 3.

Dokonując oceny danych zilustrowanych na rysunku 1, można wnioskować, że w latach 
2012–2014 wysokie ryzyko wiązało się ze zbyt małym budżetem i trudną sytuacją finansową 
szkoły (na poziomie 8). Średnie ryzyko w skali 6–7 pkt wynikało ze zbyt niskiego poziomu 
zatrudnienia, a w latach 2013–2014 także z braku wyposażenia niezbędnego do realizacji 
zadań dydaktycznych. Analizowana jednostka budżetowa wskazała, że przekazane przez 
powiat środki w ramach subwencji oświatowej nie były wystarczające, aby zapewnić reali-
zację i pokrycie wszystkich wydatków, co może skutkować wystąpieniem zobowiązań wy-
magalnych na koniec roku budżetowego. W celu minimalizowania skutków oszacowanego 
ryzyka przyjęto odpowiednie mechanizmy kontrolne obejmujące stały monitoring celowości 
ponoszonych wydatków, za co są odpowiedzialni dyrekcja szkoły, główny księgowy oraz 
kierownik gospodarczy.

Na przestrzeni badanych lat niepokojące było również zmniejszenie zatrudnienia 
w administracji szkoły, co może powodować zbyt duże obciążenie obowiązkami jednego 
pracownika, a w rezultacie skutkować błędami, niedociągnięciami rzutującymi na jakość, 
efektywność i wydajność nauczania. W tym zakresie kontrola dyrekcji szkoły powinna 
dotyczyć monitoringu wykonywanych obowiązków oraz badania zadowolenia z pracy.

Ostatnim analizowanym obszarem ryzyka w latach 2013–2014 był brak wyposażenia 
niezbędnego do realizacji zadań dydaktycznych, co wynikało ze zbyt niskiego poziomu 
przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych, uniemożliwiających zakup 
niezbędnych pomocy dydaktycznych, oszacowanych na około 7 zł na ucznia. W okresie 
narastającego niżu demograficznego brak odpowiednich pomocy naukowych może wpłynąć 
niekorzystnie na konkurowanie szkoły w zakresie rekrutacji potencjalnych licealistów. 
Zasadne jest zatem racjonalne wydatkowanie środków finansowych, a także poszukiwanie 
innych źródeł finansowania.
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Uwagi końcowe

Ewaluacja systemów kontroli zarządczej utworzonych w jednostkach sektora finansów 
publicznych, ich skuteczności i wydajności z perspektywy kryteriów systemowych, w tym 
w szczególności procesu zarządzania ryzykiem, wymaga ustawicznych studiów i analiz. 
Podjęte rozważania na temat zarządzania ryzykiem w ramach systemu kontroli zarządczej 
jednostek sektora publicznego wskazują, iż istotnym aspektem tego procesu jest ewaluacja 
ryzyka. Obligatoryjny obowiązek implementacji kontroli zarządczej przez jednostki budże-
towe wymagał nie tylko określenia celów i zadań umożliwiających sprawne funkcjonowanie 
tych podmiotów, ale także identyfikację kluczowych obszarów determinujących powstanie 
ryzyka, które może ograniczać lub negatywnie wpływać na realizację przyjętych założeń. 
Niewątpliwie jest to jeden z najtrudniejszych aspektów w procesie zarządzania ryzykiem.

W przypadku analizowanego liceum ogólnokształcącego wyodrębniono szereg czynni-
ków determinujących powstanie ryzyka, na podstawie ich oceny wskazano 7 kluczowych 
obszarów. Przeprowadzone badania wskazują, iż osoby odpowiedzialne za analizę i ocenę 
ryzyka w ramach kontroli zarządczej wybranej oświatowej jednostki budżetowej na 
przestrzeni lat 2011–2014 tylko w 4 przypadkach stwierdziły średnie i wysokie ryzyko. 
Odpowiednio opracowano kwestionariusz kwantyfikacji ryzyka oraz arkusz jego analizy, 
jakkolwiek podsumowaniem tego etapu powinna być również tak zwana mapa ryzyka, dzięki 
której w hierarchiczny sposób zostałyby wskazane rodzaje ryzyka, wobec których muszą 
być podjęte dodatkowe działania, które wymagają monitorowania, oraz te, które nie niosą 
istotnego zagrożenia dla realizacji założonych wcześniej celów. Badana jednostka budżetowa 
powinna uwzględnić opracowanie takiej mapy oraz możliwość szacowania prawdopodobień-
stwa wystąpienia określonego ryzyka oraz jego skutków. Konkludując, należy podkreślić, że 
procedura wdrażania sytemu kontroli zarządczej w przypadku badanej jednostki budżetowej 
powinna być systematycznie usprawniana. Udoskonalenie takiego systemu warunkuje bowiem 
efektywny proces zarządzania ryzykiem. Najlepsze praktyki mogą służyć jako rekomendacje 
do zastosowania, zwłaszcza w przypadku jednostek, w których stwierdzono konieczność 
zmodernizowania i dostosowania do potrzeb organizacji sytemu kontroli zarządczej.
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EvALUATION Of RISK IN ThE MANAGEMENT CONTROL SYSTEM  
Of ThE EDUCATIONAL BUDGET UNIT

Abstract: Purpose – Approximation problems of risk evaluation in the context of management control system 
based on the selected educational budget unit.
Design/methodology/approach – Evaluated the risk estimated in the control system of management by educa-
tional budgetary unit. Risk management is one of the goals of management control under the Public Finance 
Act of 2009. The example used to illustrate the risk management process was that of high school. The studied 
period covered the years 2011–2014, which allowed for assessment of tendencies for the analysed variables to 
change in time.
Findings – Risk management consists of the following stages: understanding the activity being performed, 
identifying risk, risk analysis, scoring risk, and risk hierarchy. Based on the study it can be concluded that the 
system of management control requires constant analysis and assessment. Element for the effective manage-
ment of risk is undoubtedly its evaluation. However, it requires the implementation of appropriate procedures. 
In the audited unit noted the need to improve the process of assessing the probability of the risk and its possible 
consequences, and developing risk maps.
Originality/value – The issues addressed in this publication allows to a case study of risk evaluation in the con-
text of management control system in the education. 

Keywords: management control, risk management, risk evaluation
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Analiza ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej 
w placówkach oświatowych

Anna Zbaraszewska*

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie istoty zarządzania ryzykiem w kontroli zarządczej 
jednostek oświatowych.
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów.
Wynik – W artykule wykazano, że zarządzanie ryzykiem stwarza trudność kierującym placówkami oświatowymi.
Oryginalność/wartość – Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści stanowią syntetyczny opis wybranych 
regulaminów kontroli zarządczej placówek oświatowych i ich analizę w kontekście zarządzania ryzykiem.

Słowa kluczowe: ryzyko, placówka oświatowa, kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem

Wprowadzenie

Ustawa o finansach publicznych nałożyła obowiązek przeprowadzania kontroli zarządczej 
w placówkach oświatowych. Odpowiedzialny za skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą 
jest dyrektor, który musi stworzyć taki system kontroli w swojej placówce, aby spełniał 
on wymogi prawne. Istotnym elementem kontroli zarządczej jest zarządzanie ryzykiem. 
Bez zdefiniowania rodzajów ryzyka oraz prawidłowo ustalonych obszarów, w których może 
zaistnieć ewentualność niespełnienia założonych celów, nie jest możliwe prawidłowe funk-
cjonowanie jednostki. Działania osób kierujących placówkami oświatowymi nie powinny 
ograniczać się tylko do zdefiniowania ryzyka. Powinny one na bieżąco podejmować dzia-
łania zaradcze w odniesieniu do ryzyka, tak aby jego skutki były jak najmniej odczuwalne 
dla jednostki.

Celem artykułu jest przedstawienie istoty ryzyka w placówkach oświatowych i sposobu 
jego ujmowania w dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.

W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów.

* dr Anna Zbaraszewska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut 
Rachunkowości, 71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 64, e-mail: aniazba@op.pl.



256 Anna Zbaraszewska

1. Istota kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych 

Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji zadań i celów 
w sposób zgodny z prawem, oszczędny, efektywny i terminowy(Ustawa, 2009). Kontrola 
zarządcza ma szerszy zakres niż kontrola finansowa, która skupia się jedynie na procesach 
o charakterze finansowym – kontrola zarządcza formułuje cele i zadania danej jednostki 
(Winiarska, Kaczurak-Kozak, 2013, s. 376).

Ustawa o finansach publicznych narzuca obowiązek wprowadzenia i przeprowadzania 
kontroli zarządczej w placówkach oświatowych oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za 
funkcjonowanie skutecznej kontroli zarządczej. W przypadku placówek oświatowych 
osobami odpowiedzialnymi są kierownicy tych placówek, czyli najczęściej dyrektorzy szkół. 

Celem kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zapewnienie 
(Ustawa, 2009):

 – zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 – skuteczności i efektywności działania,
 – wiarygodności sprawozdań,
 – ochrony zasobów,
 – przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 – efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 – zarządzania ryzykiem.

Przepisy wskazują bardzo ogólne cele, które w każdej jednostce prowadzącej kontrolę 
zarządczą mogą przyjąć postać bardziej szczegółowych i dostosowanych do specyfiki jej 
działalności (Puchacz, 2010, s. 9). Do szczegółowych celów kontroli zarządczej w placów-
kach szkolnych zaliczyć można:

a) umożliwienie przeprowadzenia wstępnej oceny realizacji dochodów, celowości 
zaciągania zobowiązań z tytułu wydatków;

b) wskazanie sposobu i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości, jak 
również umożliwienie szybkiej likwidacji nieprawidłowości;

c) dostarczenie kierownictwu placówki niezbędnych informacji do podejmowania 
decyzji związanych z zarządzaniem oraz sygnalizowanie naruszenia prawa, wska-
zanie zaniedbań i nieprawidłowości, ewidentnych nadużyć i innych odchyleń;

d) zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w danej placówce oświatowej.
Kontrola zarządcza powinna być ważnym i przydatnym elementem kierowania jed-

nostkami oświatowymi wykorzystującym różne instrumenty zarządzania. Odpowiednie 
wykorzystanie kontroli zarządczej w niezwykle złożonym procesie zarządzania oświatą 
pozwoli nie tylko prowadzić prawidłowy proces dydaktyczny w placówkach oświatowych, 
ale może także wpływać na właściwą organizację tych jednostek i ich stan finansowy.
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2. Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych

Jednym z podstawowych celów kontroli zarządczej jest zarządzanie ryzykiem, które 
pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizację zadań poprzez 
zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności placówki oświatowej. Celem zarzą-
dzania ryzykiem jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyka zagrażającego 
realizacji celów jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób efek-
tywny, oszczędny i terminowy, określenie jego skutków oraz podejmowanie adekwatnych 
środków zaradczych w celu minimalizacji ryzyka. Aby prawidłowo zarządzać ryzykiem, 
należy wyodrębnić obszary, w których może ono zaistnieć, oraz wyszczególnić czynności, 
które mogą je wywołać. Przykładowe obszary i czynności zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

Prezentacja obszarów i występującego w nich ryzyka

Obszar, w którym może występować ryzyko Przykłady możliwego ryzyka

Finansowy  – brak planowania finansowego,
 – zbyt mały budżet na realizację np. zajęć pozalekcyjnych,
 – nieprawidłowy obieg dokumentów księgowych,
 – dokonywanie wydatków nieujętych w planach 

finansowych,
 – straty finansowe wynikające ze zdarzeń losowych.

Zasobów ludzkich  – niska motywacja wśród pracowników,
 – duża rotacja pracowników,
 – brak zaangażowania w pracę jednostki,
 – duży wskaźnik zachorowalności wśród pracowników,
 – wypadki przy pracy.

Działalności operacyjnej  – niski poziom wyników egzaminacyjnych, np. testu 
gimnazjalnego, egzaminów maturalnych,

 – słaba frekwencja uczniów na zajęciach,
 – niezrealizowanie podstaw programowych 

z poszczególnych przedmiotów,
 – brak planowania kontynuacji działalności,
 – niezadawalające, niskie wyniki klasyfikacji półrocznej 

i rocznej uczniów.

Zewnętrzny  – duża zmienność przepisów prawnych, niejednolite 
orzecznictwo,

 – brak doposażenia w środki dydaktyczne,
 – nieterminowe przekazywanie środków finansowych przez 

organy nadrzędne,
 – niż demograficzny.

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza ryzyka nie ogranicza się jedynie do wyznaczenia obszarów, w których może 
ono zaistnieć. Do czynności związanych z analizą i zarządzaniem ryzykiem należą przede 
wszystkim:

a) określenie celów strategicznych placówki;
b) zidentyfikowanie i określenie celów operacyjnych, które wpłyną na realizację celów 

strategicznych;
c) identyfikacja ryzyka, które może wpłynąć na realizację założonych celów;
d) określenie przyczyn wystąpienia ryzyka – wskazanie działań i przyczyn, które mogą 

mieć wpływ na realizację celów;
e) określenie wagi danego zdarzenia i jego wpływu na realizację celu;
f) określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w zawartej w regulaminie 

kontroli zarządczej skali punktowej;
g) przygotowanie planów działania dotyczących identyfikacji ryzyka, jego 

zminimalizowania;
h) sporządzenie dokumentacji analizy ryzyka w placówce oświatowej;
i) wdrożenie działań i mechanizmów kontrolnych;
j) monitoring i raportowanie ryzyka.
Za wszystkie wymienione czynności odpowiedzialny w placówce oświatowej jest dyrek-

tor wspierany przez zespół pracowników.

3. Analiza ryzyka w wybranych regulaminach kontroli zarządczych placówek 
oświatowych

Zarządzanie ryzykiem jest trudnym zagadnieniem dla kierownictwa placówek oświatowych, 
o czym może świadczyć badanie ankietowe przeprowadzone w latach 2011–2012, które 
wykazało, że właśnie ten obszar kontroli zarządczej sprawia organom prowadzącym szkoły 
publiczne i dyrektorom jednostek największe problemy (Popławski, 2012, s. 22). Trudności 
postrzegane są w zakresie wyznaczania obszarów ryzyka, określenia liczby rodzajów ryzyka 
do analizy w danym okresie, sposobu dokumentacji ryzyka, które zaistniało, oraz opisania 
zależności między ryzykiem i wartością miernika przypisanego do zadania. Trudności te 
potwierdza przeprowadzona analiza regulaminów kontroli zarządczej w wybranych placów-
kach oświatowych, w których zarządzanie ryzykiem zostało w różny sposób ujęte i opisane. 
Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 2.
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Analiza dokumentacji związanej z wprowadzeniem kontroli zarządczej w przedstawio-
nych w tabeli 2 placówkach oświatowych potwierdziła fakt, że kwestia ryzyka i jego kontroli 
jest bardzo trudnym zagadnieniem.

Zgodnie z zaleceniami standardów kontroli zarządczej dokumentacja związana z ryzy-
kiem powinna się składać z następujących dokumentów: polityka zarządzania ryzykiem, 
zakres zadań i obowiązków grupy ds. zarządzania ryzykiem, szablon zapisu wyników sesji 
„burzy mózgów” w celu identyfikacji ryzyka, kwestionariusz identyfikacji ryzyka, lista me-
chanizmów kontrolnych ryzyka, szablon punktowej oceny ryzyka, szablon rejestru ryzyka.

Minimalny zestaw dokumentacyjny stanowią: regulamin zarządzania ryzykiem i lista 
zagrożeń/identyfikacja zagrożeń (Podręcznik wdrożenia…, 2007, s. 13). Niestety w anali-
zowanych regulaminach kontroli zarządczej wybranych jednostek oświatowych w bardzo 
odmienny sposób została ta dokumentacja stworzona.

Nie zawsze także podane są metody, jakimi szacowane jest ryzyko w danej placówce. 
Utrudnia to późniejszą ocenę wpływu wartości ryzyka na realizację poszczególnych celów 
placówki oświatowej.

Na uwagę zasługuje również sposób wyznaczenia obszarów ryzyka w analizowanych 
podmiotach. W każdym z nich te obszary były w nieco inny sposób opisane, z czym wiąże 
się różnorodność zidentyfikowanego ryzyka i jego przyczyn.

Uwagi końcowe

Zarządzanie ryzykiem jest istotną kwestią dla wszystkich jednostek sektora publicznego. 
Jest to niezmiernie trudne zagadnienie, z którym muszą się zmierzyć także dyrektorzy 
placówek oświatowych. Stosowane różne podejścia do zarządzania ryzykiem w analizowa-
nych placówkach oświatowych wskazują, że nadal jest to problematyczny element kontroli 
zarządczej.

Prawidłowe zarządzanie to takie, które pozwala zrealizować założone cele, zarówno 
te strategiczne, jak i operacyjne. Zrealizowanie każdego z celów jest obarczone pewnym 
ryzykiem. To ryzyko musi być we właściwy sposób zdefiniowane w ramach działań wy-
nikających z założeń kontroli zarządczej. Analizie ryzyka należy więc poddać wszystkie 
te zjawiska, które mogą spowodować to, że nie uda się zrealizować założonych celów na 
określonym poziomie. Zarządzający placówką oświatową musi w sposób zdecydowany 
ograniczać ryzyko, gdyż tylko odpowiednie zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora 
publicznego, a w szczególności w placówkach oświatowych, może wpływać na możliwość 
podejmowania odpowiednio szybkich decyzji zarządczych.
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Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie roli i zadań audytu bezpieczeństwa systemów informa-
tycznych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wskazanie zagrożeń funkcjonowania tychże systemów.
Metodologia badania – Aby zrealizować cel artykułu, wykorzystano analizę literatury przedmiotu badań i ak-
tów prawnych w przedmiotowym zakresie. W części empirycznej przedstawiono studium przypadku przepro-
wadzania audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych w wybranym podmiocie publicznym. Wniosko-
wanie przeprowadzono metodą indukcji.
Wynik – W artykule zaprezentowano aspekt teoretyczny audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych 
i przedstawiono praktyczne podejście do tego zagadnienia, opierając się na przebiegu ww. procesu w wybranej 
jednostce sektora administracji rządowej.
Oryginalność/wartość – W opracowaniu dokonano analizy zadań audytu bezpieczeństwa systemów informa-
tycznych oraz zidentyfikowano zagrożenia związane z funkcjonowaniem tych systemów.

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych, audyt informatyczny, 
jednostki sektora administracji rządowej

Wprowadzenie 

Ogromne tempo rozwoju technologicznego spowodowało, że jednostki sektora finansów pub-
licznych pracują obecnie przy użyciu specjalistycznych systemów informatycznych. Chcąc 
spełnić oczekiwania społeczeństwa informacyjnego, wiele urzędów zinformatyzowało swoje 
struktury, umożliwiając tym samym zrealizowanie spraw przy użyciu odpowiednich apli-
kacji i systemów informatycznych. Informacja elektroniczna stała się jednym z kluczowych 
elementów funkcjonowania jednostek, a poszczególne podmioty w coraz większym stopniu 
uzależniły swoją działalność od systemów informatycznych i danych w nich zawartych.
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bartoszewicz@uwm.edu.pl.



270 Sebastian Bartoszewicz, Anna Batoszewicz

Obecnie każda jednostka publiczna zbiera, przetwarza i przechowuje zbiory danych 
w systemach elektronicznych. Mając na uwadze fakt, iż w dzisiejszych czasach prawie każdy 
obywatel ma dostęp do sieci informatycznej, powyższe dane powinny być w odpowiedni 
sposób chronione. Istnieje bowiem potencjalne zagrożenie ich utraty lub kradzieży.

Jak podkreślają A. Nowak i W. Scheffs (2010, s. 22), w dobie cyfryzacji rodzą się nowe 
przestępstwa wykorzystujące komputer jako narzędzie, które dokonane w wyniku włamań 
komputerowych, złośliwymi kodami i wirusami, szpiegostwem, sabotażem czy też wan-
dalizmem, doprowadzić mogą do utraty ważnych informacji. Z tego względu utrzymanie 
i doskonalenie bezpieczeństwa informacyjnego staje się nieodzowne w funkcjonowaniu 
każdej jednostki, zwłaszcza publicznej.

Zdaniem J. Łuczaka utrata informacji staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym 
i trudnym do wykrycia. Ponadto niewiele jest sytuacji kryzysowych mających miejsce 
w firmach, które można porównać do tego zjawiska. Niesie to bowiem ze sobą nie tylko 
konsekwencje prawne i finansowe, ale również utratę wiarygodności podmiotu, który 
dopuszcza osoby trzecie do swoich danych (Łuczak, 2004, s. 10–11).

Przeciwdziałając powyższym zagrożeniom, kierownictwo jednostek coraz częściej 
korzysta z instrumentu ochrony danych elektronicznych – audytu bezpieczeństwa syste-
mów informatycznych. Pozwala to z jednej strony na identyfikację zagrożeń w ich funk-
cjonowaniu, z drugiej zaś daje możliwość wdrożenia pewnych mechanizmów, które będą 
niwelować zagrożenia w przyszłości. Celem artykułu jest przedstawienie roli i zadań audytu 
bezpieczeństwa systemów informatycznych w jednostkach sektora finansów publicznych 
oraz wskazanie zagrożeń funkcjonowania tychże systemów.

1. Teoretyczno-prawne aspekty audytu bezpieczeństwa systemów 
informatycznych

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych jest zagadnieniem trudnym do jedno-
znacznego zdefiniowania. Punktem wyjścia do interpretacji tego pojęcia jest audyt infor-
matyczny, który został określony przez organizację ISACA (Information Systems Audit and 
Control Association) jako „proces gromadzenia i oceniania dowodów w celu określenia, czy 
systemy informatyczne i związane z nimi zasoby: właściwie chronią majątek, utrzymują in-
tegralność danych i systemu, dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, efektywnie 
osiągają cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby, czy w praktyce istnieją mecha-
nizmy kontroli wewnętrznej, które zapewniają, że są osiągane cele operacyjne i kontrolne 
oraz że zapobiega się występowaniu niepożądanych zdarzeń lub są one na czas wykrywane, 
a ich skutki korygowane” (Molski, Łacheta, 2007, s. 4).

Jak wskazuje treść powyższej definicji, audyt informatyczny jest zagadnieniem bardzo 
obszernym, dotyczącym wielu aspektów organizacji i obejmuje wszystkie procesy oraz 
zasoby wchodzące w skład środowiska informatycznego. Do najważniejszych zalicza 
się weryfikację stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz w razie potrzeby 
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pojedynczych aplikacji z perspektywy występującego ryzyka oraz zaimplementowanych 
procedur kontrolnych. Zatem audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych będzie jego 
składową.

Bezpieczeństwo powyższych systemów w dużej mierze uzależnione jest od zagrożeń, 
które mogą wystąpić w jednostce, dlatego istotne staje się określenie ich źródeł. K. Liderman 
(2012, s. 155) wskazuje w tym zakresie: siły natury (pożar, powódź, huragan, trzęsienie 
ziemi, epidemie), błędy ludzi i ich działania (niewłaściwe wykorzystanie lub celowe 
działanie na szkodę jednostki), awarie sprzętu komputerowego, awarie oprogramowania, 
awarie infrastruktury usługowej (zasilanie, klimatyzacja, woda, ogrzewanie). Natomiast  
A. Żebrowski i W. Kwiatkowski (2000, s. 73) zwracają uwagę, iż zagrożenie bezpieczeństwa 
informacyjnego może nastąpić na skutek działania człowieka, który dopuszcza się wykorzy-
stania określonych technik włamań do systemów informacyjnych będących cennym źródłem 
informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową.

Człowiek jest inicjatorem działań powodujących utratę informacji, a jego poczynania mogą 
być wynikiem dwóch rodzajów przesłanek. Pierwsze dotyczą działań zamierzonych, kiedy 
z premedytacją dokonuje on czynności negatywnie wpływających na jednostkę, lub też przy-
padkowe, gdy z powodu braku wiedzy w danej dziedzinie niewłaściwie wykorzystuje zasoby. 
Z tego względu ważne jest, aby w każdej jednostce wdrożyć mechanizmy, które pozwolą na 
bieżące monitorowanie i aktualizowanie systemów informatycznych oraz będą zapobiegać 
potencjalnym zagrożeniom. Audytorzy w tej materii mają ważną rolę do spełnienia, bowiem 
ich zadaniem jest wydanie opinii na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych, 
wskazanie obszarów ryzyka w tym zakresie oraz zalecenie kierunków ewentualnej poprawy.

W Polsce wraz z wejściem w życie ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
w treści art. 68 ust. 2 zwrócono uwagę na bezpieczeństwo systemów informatycznych. Jako 
jeden z celów kontroli zarządczej wymieniono ochronę zasobów, co oznacza konieczność 
sprawdzenia mechanizmów zabezpieczających te zasoby. W celu otrzymania zapewnienia 
w tym zakresie kierownictwo jednostki powinno zlecić audytorom przeprowadzanie corocz-
nego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego.

Zdaniem A. Gałacha (2005, s. 5) wdrożenie i utrzymywanie efektywnych zasad zarzą-
dzania bezpieczeństwem systemu informatycznego jest jednym z podstawowych elementów 
zapewnienia ochrony informacji przetwarzanych we współczesnej organizacji. 31 maja 
2012 roku weszło w życie Rozporządzenie (2012). Wprowadziło ono liczne wymagania 
w przedmiotowym zakresie, między innymi zobowiązało większość jednostek administra-
cji rządowej do realizowania corocznych wewnętrznych audytów bezpieczeństwa swojej 
infrastruktury informatycznej lub uczestniczenia w szkoleniach z obszaru bezpieczeństwa. 
Ponadto narzuciło wymagania, które muszą być spełnione dla nowych systemów, a istnieją-
cym zaleciło wdrożyć mechanizmy ochronne przy pierwszej dużej modyfikacji.

Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania audytu bezpieczeństwa systemów infor-
matycznych wywołało wiele spekulacji na temat umiejętności i wiedzy audytorów w tym 
zakresie. Zrodziły się pytania dotyczące formy i sposobu realizacji samego audytu, dlatego 
wprowadzono standardy i wytyczne w zakresie jego przeprowadzania.
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2. Wybrane wytyczne, normy i standardy w zakresie audytu bezpieczeństwa 
systemów informatycznych

W celu zarysowania ram i przekazania wskazówek odnośnie do sposobu przeprowadzania 
audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych w jednostkach sektora finansów pub-
licznych Ministerstwo Finansów opracowało dokument Wspólne stanowisko Departamentu 
Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Departamentu Audytu Sektora 
Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów odnośnie zapewnienia audytu wewnętrznego 
w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz Wytyczne dotyczące prowadzenia audytu bezpie-
czeństwa informacji przez komórkę audytu Wewnętrznego.

Wytyczne w przedmiotowym zakresie zostały także zawarte w Polskiej Normie PN-ISO/
IEC 27001. Zgodnie z brzmieniem § 20 ust. 3 Rozporządzenia (2012) jeżeli system za-
rządzania bezpieczeństwem został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 
27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się 
na podstawie polskich norm związanych z tą normą, wymagania określone w § 20 ust. 
1 i 2 Rozporządzenia (2012) uznaje się za spełnione. Zapisy te potwierdzają, że Polska 
Norma PN-ISO/IEC 27001 może stanowić punkt odniesienia przy prowadzeniu audytów 
bezpieczeństwa. Opracowana została przez Polski Komitet Normalizacyjny i wyznacza stan-
dardy służące zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Oparta jest na międzynarodowej 
normie ISO/IEC 27001, która określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, zarządzania, 
monitorowania i przeglądu udokumentowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji (SZBI) w organizacji. Zawiera kompletną listę celów kontrolnych i zabezpieczeń 
dla ochrony informacji, a w załączniku do niej przedstawiono normatywny wykaz wymagań 
zabezpieczenia, które podzielone zostały na 11 następujących obszarów:

 – polityka bezpieczeństwa,
 – organizacja bezpieczeństwa informacji,
 – zarządzanie aktywami,
 – bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
 – bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 – zarządzanie systemami i sieciami,
 – kontrola dostępu,
 – pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych,
 – zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 – zarządzanie ciągłością działania,
 – zgodność z przepisami prawa.

Dużą zaletą Normy jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji, bowiem 
poruszono w niej obszary bezpieczeństwa zarówno fizycznego, jak i osobowego, teleinforma-
tycznego oraz prawnego. I chociaż nie określa ona szczegółowych wymagań technicznych, 
to wskazuje na płaszczyzny, które należy uregulować. Sposób zabezpieczenia tych obsza-
rów zależy od kierowników jednostek i powinien być oparty na przeprowadzonej analizie 
ryzyka. Ze względu na kompleksowe podejście do tematu bezpieczeństwa informacji oraz 
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ogólny charakter wymagań Norma może być podstawą do budowy systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji (SZBI) w organizacjach oraz stanowić punkt odniesienia dla 
oceny istniejącego systemu. Należy także wspomnieć, iż Polska Norma PN-ISO/IEC 27001 
zaleca stosowanie modelu: „planuj – wykonuj – sprawdzaj – działaj” (PDCA), który jest 
wykorzystywany do całej struktury procesów SZBI. Proces wdrażania SZBI zilustrowano 
na rysunku 1.
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Rysunek 1. Model Deminga stosowany w procesach SZBI – cykl PDCA
Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-ISO/IEC 27001:2007.

Od 2014 roku obowiązuje Polska Norma PN-ISO/IEC 27001:2014-12, która zaktualizo-
wała i zastąpiła normę z 2007 roku.

Ramy postępowania przy audycie bezpieczeństwa systemów informatycznych opisano 
również międzynarodowym standardem COBIT, który został opracowany przez stowarzy-
szenie ISACA (Information Systems Audit and Control Association) oraz IT Governance 
Institute. Stanowi on zestaw dobrych praktyk dla audytorów wykonujących przedmiotowy 
audyt, a metodyka COBIT służy jako pomoc w zarządzaniu, kontroli i audycie systemów 
informatycznych. Informacja stanowi podstawę w COBIT. Na jej podstawie organizacja 
diagnozuje swoje potrzeby dotyczące systemów informatycznych, które przyczynią się do 
osiągnięcia i realizacji celów. Mapę zależności COBIT zilustrowano na rysunku 2.

Jak wskazano na rysunku 2, wymagania biznesowe (I) inicjują zasoby IT (II) organizacji, 
te zaś wykorzystywane są przez procesy IT (III) służące dostarczeniu informacji (IV), która 
ostatecznie odpowiada za wymagania biznesowe. Z kolei każde wymaganie biznesowe jest 
opisane przez 7 zasad informacyjnych, które stanowią jednocześnie kryteria kontrolne 
pozwalające zweryfikować stopień spełnienia wymagania. Należą do nich: skuteczność, 
wydajność, poufność, integralność, dostępność, zgodność, wiarygodność.
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Rysunek 2. Mapa zależności COBIT
Źródło: opracowanie własne na podstawie Board Briefing on IT Governance (2003).

COBIT koncentruje się na procesach, dzieląc obszar IT na 4 domeny: planowanie i organi-
zacja, zakupy i wdrożenia, dostarczanie i wspieranie oraz monitorowanie i ocena, do których 
przypisane są 34 procesy. Dla każdego procesu w COBIT zdefiniowano punkty kontrolne, 
dla których osoba przeprowadzająca ocenę musi znaleźć uzasadnione potwierdzenie ich 
spełnienia w ramach ocenianej organizacji. W obszarze zasobów IT wyróżniono 4 elementy: 
aplikacje, informację, infrastrukturę i ludzi. Metodyka COBIT stworzona została z myślą 
o jej wykorzystaniu w kompleksowym audycie systemów informatycznych. Istnieje jednak 
możliwość ograniczenia prac audytowych wyłącznie do audytu bezpieczeństwa systemów 
informatycznych. W tym celu należy ograniczyć analizę tylko do procesów ocenianych 
według wybranych kryteriów, na przykład poufności, integralności i dostępności, oraz 
kryteriów pierwszorzędnych.

Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych 
w swoich corocznych planach powinni ujmować zadania związane z bezpieczeństwem 
informatycznym, dzięki czemu kierownicy audytowanych podmiotów będą posiadali 
informację na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa informatycznego jednostek. Należy 
podkreślić, że taki audyt umożliwi kierownikom podjęcie odpowiednich działań mających 
na celu wyeliminowanie luk wpływających na bezpieczeństwo systemów oraz umożliwi 
diagnozę braków w dokumentacji lub zasobach organizacji.

3. Audyt bezpieczeństwa informatycznego w jednostce administracji 
rządowej – studium przypadku

Na potrzeby realizacji celu artykułu posłużono się przykładem funkcjonowania audytu 
bezpieczeństwa systemów informatycznych w jednostce administracji rządowej. W wyniku 
przeprowadzonej analizy dokumentacji źródłowej ustalono, iż badanie audytowe w przed-
miotowym zakresie przebiegało w 5 etapach (rys. 3).
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Rysunek 3. Etapy procesu audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych w podmiocie 
badań.
Źródło: opracowanie własne. 

Pierwszy etap audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych w podmiocie badań 
polegał na wskazaniu obszarów przewidzianych do audytu. Jak wynika z przeprowadzonej 
analizy, audytorzy wymienili 7, które należało poddać ocenie:
Obszar I: Zarządzanie aktywami.
Obszar II: Kontrola dostępu.
Obszar III: Kryptografia.
Obszar Iv: Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.
Obszar v: Bezpieczna eksploatacja.
Obszar vI: Bezpieczeństwo komunikacji.
Obszar vII: Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych.

Wyznaczenie powyższych obszarów było punktem wyjścia do etapu drugiego, który 
oparty był na identyfikacji potencjalnych rodzajów ryzyka dla każdego z nich. Audytorzy, 
opierając się na analizie aktów prawnych oraz dokumentacji jednostki odnoszącej się do 
wskazanych obszarów, opracowali potencjalne rodzaje ryzyka, które zagrażały bezpieczeń-
stwu systemów informatycznych w podmiocie badań. Dane w przedmiotowym zakresie 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Zidentyfikowane rodzaje ryzyka w podmiocie badań

Obszar Rodzaje ryzyka

1 2

I. Zarządzanie 
aktywami 

1. Ryzyko niezidentyfikowania wszystkich aktywów jednostki i niezdefiniowania właściwej 
odpowiedzialności w zakresie sprawowania nad nimi ochrony

2. Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony informacji zgodnie  
z ich poziomem ważności dla jednostki

3. Ryzyko nieuprawnionego ujawnienia, modyfikacji, usunięcia lub zniszczenia informacji 
zapisanych na nośnikach

II. Kontrola 
dostępu 

1. Ryzyko braku ograniczeń w dostępie do informacji i środków przetwarzania informacji
2. Ryzyko niezapewnienia właściwego dostępu do informacji uprawnionym użytkownikom
3. Ryzyko, że dostęp do systemów i usług będą mieli nieuprawnieni użytkownicy
4. Ryzyko niezapewnienia możliwości rozliczalności dostępu użytkowników
5. Ryzyko, że w jednostce nie wdrożono odpowiednich mechanizmów, aby zapobiec 

nieuprawnionemu dostępowi do systemów i aplikacji
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1 2

III. 
Kryptografia 

1. Ryzyko niezapewnienia właściwego i skutecznego wykorzystania kryptografii  
do ochrony poufności informacji

IV. 
Bezpieczeństwo 
fizyczne 
i środowiskowe 

1. Ryzyko, że w jednostce nie wdrożono odpowiednich mechanizmów, aby zapobiec 
nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi, kradzieży lub zniszczeniu nośników informacji 
i środków ich przetwarzania należących do jednostki

2. Ryzyko, że w jednostce nie wdrożono odpowiednich mechanizmów, aby zapobiec 
zniszczeniu, uszkodzeniu, kradzieży lub utracie integralności aktywów oraz zakłóceniom 
w działaniu jednostki

V. Bezpieczna 
eksploatacja 

1. Ryzyko niezapewnienia w jednostce poprawnej i bezpiecznej eksploatacji środków 
przetwarzania informacji

2. Ryzyko niezapewnienia informacjom i środkom przetwarzania informacji ochrony przed 
szkodliwym oprogramowaniem

3. Ryzyko niezapewnienia w jednostce ochrony przed utratą danych
4. Ryzyko, że w jednostce zdarzenia nie są rejterowane i nie jest zbierany materiał dowodowy
5. Ryzyko niezapewnienia integralności systemów produkcyjnych
6. Ryzyko, że w jednostce nie wdrożono mechanizmów, aby zapobiec wykorzystywaniu 

podatności technicznych

VI. 
Bezpieczeństwo 
komunikacji 

1. Ryzyko, że nie zapewniono ochrony informacji w sieciach oraz wspomagających  
je środkach przetwarzania informacji

2. Ryzyko braku zachowania bezpieczeństwa informacji przesyłanych wewnątrz jednostki 
i wymienianych z podmiotami zewnętrznymi

VII. 
Pozyskiwanie, 
rozwój 
i utrzymanie 
systemów 
informacyjnych

1. Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa informacji jako nieodłącznej 
części systemów informacyjnych

2. Ryzyko niezapewnienia właściwego projektowania i wdrożenia mechanizmów 
zabezpieczeń w ramach cyklu życia systemów informacyjnych

Źródło: opracowanie własne.

W etapie trzecim wyznaczono procesy funkcjonujące w ramach 7 wcześniej zdefinio-
wanych obszarów. Z uwagi na ramy objętościowe artykułu wymieniono jedynie procesy 
występujące w ramach obszaru I „Zarządzanie aktywami”. Jak wskazują wyniki przepro-
wadzonych badań, w obszarze I wyłoniono 3 następujące procesy:
Proces 1: Odpowiedzialność za aktywa: inwentaryzacja aktywów, własność aktywów, 
akceptowalne użycie aktywów, zwrot aktywów.
Proces 2: Klasyfikacje informacji: klasyfikowanie informacji, oznaczenie informacji, 
postępowanie z aktywami.
Proces 3: Postępowanie z nośnikami: zarządzanie nośnikami wymiennymi, wycofanie 
nośników, przekazanie nośników.

W etapie piątym określono kryteria i wagi dla poszczególnych obszarów audytu, które 
odzwierciedlały ocenę audytora w zakresie zgodności danej sfery z obowiązującymi przepi-
sami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz adekwatność przyjętych rozwiązań w stosunku 
do rodzaju audytowanej jednostki. Przypisane wagi zaprezentowano poniżej: 
Obszar I: Zarządzanie aktywami – 16 pkt,
Obszar II: Kontrola dostępu – 14 pkt,
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Obszar III: Kryptografia – 14 pkt,
Obszar IV: Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe – 14 pkt,
Obszar V: Bezpieczna eksploatacja – 14 pkt,
Obszar VI: Bezpieczeństwo komunikacji – 14 pkt,
Obszar VII: Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych – 14 pkt.

Przeprowadzenie testów i udokumentowanie prac audytowych było ostatnim etapem 
audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych w podmiocie badań. Testy przeprowa-
dzono przy użyciu listy kontrolnej oraz kwestionariusza kontroli wewnętrznej. W wyniku 
przeprowadzonego audytu dokonano następujących ustaleń1 (tab. 2):

Tabela 2

Wyniki audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych w obszarze I „Zarządzanie aktywami” 
w badanej jednostce

Nazwa i nr procesu Treść ustaleń

1 2

Proces I: 
Odpowiedzialność za 
aktywa: 
 – inwentaryzacja 

aktywów, 
 – własność aktywów, 
 – akceptowalne użycie 

aktywów, 
 – zwrot aktywów.

1. Użytkownicy podpisali odpowiednie dokumenty potwierdzające przyjęcie 
aktywów na stan.

2. Aktywa są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed kradzieżą, zniszczeniem 
oraz fizycznym uszkodzeniem.

3. Użytkownicy nie zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony 
informacji znajdujących się na aktywach wynoszonych poza jednostkę.

4. Użytkownicy nie są świadomi odpowiedzialności za naruszenie zasad ochrony 
znajdujących się na nich informacji.

5. W przypadku procesu inwentaryzacji aktywów audytor potwierdził, iż 
zakupione aktywa i oprogramowanie są ewidencjonowane według określonych 
kryteriów, a także przeprowadzana jest raz w roku inwentaryzacja sprzętu.

6. W jednostce nie prowadzi się ewidencji darmowego oprogramowania.
7. W procesie własności aktywów potwierdzono przypisanie aktywów 

konkretnym pracownikom. Tym samym obowiązki związane 
z bezpieczeństwem informacji przypisano właścicielom aktywów.

8. W procesie „akceptowalne użycie aktywów” wskazano, iż jednostka posiada 
odpowiednie procedury i uregulowania w zakresie zasad używania informacji 
i aktywów, działań, jakie należy podjąć w przypadku ich zużycia, zniszczenia 
lub kradzieży.

9. Brak jest procedury, która wymusza konieczność brania pod uwagę aspektu 
bezpieczeństwa w przypadku zakupu systemu informatycznego.

10. Zwrot aktywów jest odpowiednio dokumentowany, a pracownicy w przypadku 
rozwiązania stosunku pracy są rozliczani z posiadanych aktywów.

Proces 2: Klasyfikacje 
informacji:
 – klasyfikowanie 

informacji, 
 – oznaczenie informacji,
 – postępowanie 

z aktywami.

1. Informacje w jednostce zostały sklasyfikowane w odpowiedni sposób, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. W audytowanym podmiocie przypisano właściwe uprawnienia do 
odpowiednich osób.

3. W podmiocie istnieje procedura w zakresie oznaczania informacji oraz 
postępowania z aktywami zgodnie z przyjętym schematem klasyfikacji.

1  Z uwagi na ramy objętościowe opracowania przedstawiono ustalenia odnoszące się tylko do obszaru I.
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1 2

Proces 3: Postępowanie 
z nośnikami:
 – zarządzanie nośnikami 

wymiennymi, 
 – wycofanie nośników,
 – przekazanie nośników.

1. W jednostce istnieją właściwe procedury zarządzania nośnikami wymiennymi.
2. W procedurach wycofania nośników wymiennych określone zostały zasady 

kwalifikowania nośników do wycofania.
3. Prowadzona jest ewidencja nośników wycofanych, jednak nie są one w żaden 

sposób zabezpieczone.
4. W jednostce istnieją procedury wydawania nośników fizycznych.
5. Nośniki zawierające krytyczne dane są zabezpieczane przed 

nieautoryzowanym dostępem i modyfikacją.

Źródło: opracowanie własne.

Uwagi końcowe

Audyt bezpieczeństwa informatycznego w badanej jednostce sektora rządowego przepro-
wadzony został zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w Załączniku A (punkt A.8–A.14) 
Polskiej Normy PN ISO/IEC 27001:2014-12. Audytorzy wyodrębnili 7 obszarów audytu 
oraz zidentyfikowali procesy wpływające na bezpieczeństwo informatyczne jednostki. 
Następnie, wykorzystując arkusze oceny i kwestionariusze na próbie wybranych użytkow-
ników, przeprowadzili testy, które stanowiły podstawę oceny. Dzięki przeprowadzonemu 
audytowi w przedmiotowym zakresie udało się zidentyfikować słabości funkcjonowania 
systemu bezpieczeństwa informatycznego w badanej jednostce. Wyniki audytu były prze-
słanką dla kierownictwa organizacji audytowanej do wprowadzenia odpowiednich procedur 
i nowych mechanizmów ochrony danych. Ustalenia audytu potwierdziły, iż za bezpieczeń-
stwo systemów informatycznych w znacznym stopniu odpowiadają ludzie, co implikuje 
konieczność podnoszenia świadomości pracowników w zakresie zagrożeń informatycznych 
oraz odpowiedzialności w przypadku utraty danych przez jednostkę.
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Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału 
przedsiębiorstwa – wskazania metodyczne

Edyta Bielińska-Dusza*

Streszczenie: Cel – Celem opracowania jest omówienie zagadnień związanych z metodyką audytu techno-
logicznego, wskazanie głównych obszarów audytu oraz zaprezentowanie zbioru metod wykorzystywanych  
w realizacji audytu technologicznego.
Metodologia badania – Artykuł ma charakter teoretyczno-metodyczny z wykorzystaniem standardowych 
podejść do metodyki badania organizacji.
Wynik – Opracowanie przedstawia istotę i znaczenie audytu technologicznego, jego metodyczną koncepcję oraz 
główne obszary badawcze. Scharakteryzowano etapy i czynności metodyki oraz zaprezentowano zbiór metod 
technik możliwych do wykorzystania w procesie badawczym.
Oryginalność/wartość – Elementy nowatorskie dotyczą wskazania obszarów badawczych, zbioru metod 
i technik szczegółowych audytu technologicznego oraz jego korelacji z innymi aspektami działalności 
przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, audyt technologiczny, metodyka audytu technologicznego, obszary au-
dytu technologicznego, technologia

Wprowadzenie

Funkcjonowanie w zmiennym lub burzliwym otoczeniu stawia przed przedsiębiorstwami 
wysokie wymaganie. Coraz częściej starają się one zdobywać przewagę konkurencyjną, 
wykorzystując technologie. Zachowanie takie staje się niezbędnym warunkiem utrzymania 
przez przedsiębiorstwo pozycji konkurencyjnej. Technologia jest zasobem o kluczowym 
znaczeniu. Dlatego też przedsiębiorstwa starają się coraz skuteczniej zarządzać technologią.

W tym celu coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie audytu technologicznego, 
który wyposażony w szereg metod, dostarcza wiedzy dotyczącej sytuacji firmy w aspekcie 
technologicznym. Audyt technologiczny obejmuje działalność niemal całego przedsiębior-
stwa i znacznie wykracza poza kwestie związane z technologią. Jednak zawsze problem 
rozpatrywany jest w odniesieniu do problematyki technologii.

Analiza literatury przedmiotu prezentuje problem w różny sposób. Wskazywana jest 
różna metodyka postępowania i wąski zbiór metod oraz technik możliwych do zastosowania. 

* dr Edyta Bielińska-Dusza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analiz Strategicznych, 31-510 
Kraków, ul. Rakowicka 27, e-mail: bielinse@uek.krakow.pl; edytadusza@gmail.com.
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Celem opracowania jest omówienie zagadnień związanych z metodyką audytu technolo-
gicznego, wskazanie głównych obszarów oraz zaprezentowanie zbioru metod i technik 
możliwych do wykorzystania w procesie badawczym.

1. Założenia teoretyczne audytu wewnętrznego i technologicznego

Audyt wewnętrzny należy rozpatrywać jako koncepcję zarządzania w kategoriach systemu, 
którego każdy składnik służy jasno określonym celom. Zakładając, że system audytu 
wewnętrznego jest koncepcją badawczą, która poprawia efektywność przedsiębiorstwa, 
można przyjąć, że jest on wyodrębnionym w sensie instytucjonalnym i instrumentalno-
-proceduralnym podsystemem przedsiębiorstwa. Jego głównym zadaniem jest podnoszenie 
sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że audyt wewnętrzny to 
instrument zarządzania, który poprzez niezależny, obiektywny i systematyczny proces 
wykorzystujący dostępne metody i techniki identyfikuje ryzyko działalności we wszyst-
kich obszarach przedsiębiorstwa, analizuje je, ocenia oraz eliminuje, przyczyniając się tym 
samym do jego doskonalenia.

Ujęcie audytu wewnętrznego w kategorii koncepcji zarządzania skutkuje określeniem 
jego czterech aspektów:

a) przedmiotowego – polegającego na charakterystyce tego systemu jako koncepcji 
doskonalenia organizacji i zarządzania oraz funkcji (zadań), które realizuje;

b) czynnościowego – sprowadzonego do określenia procesów realizacji systemu, a więc 
sekwencji działań, poprzez które realizowane są jego funkcje;

c) strukturalnego – znajdującego wyraz w rozwiązaniach organizacyjnych (formach 
organizacyjnych), poprzez które instytucja realizuje działania składające się na 
funkcje audytu wewnętrznego;

d) instrumentalnego – konkretyzowanego zbiorem metod i technik, których wykorzy-
stanie w toku realizowanych działań zapewnia wypełnienie funkcji tego systemu 
(Lisiński, 2011, s. 78 i n.).

Audyt technologiczny w ramach klasyfikacji jest jednym z rodzajów audytu wewnętrz-
nego. W związku z tym powinny go cechować takie same założenia. Tabela 1 prezentuje 
wybrane definicje audytu technologicznego, natomiast na potrzeby niniejszej publikacji 
autorka przyjmuje następującą definicję: niezależna, obiektywna, usystematyzowana 
i metodyczna działalność, której celem jest ocena potencjału, potrzeb oraz możliwości 
technologicznych przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzanych produktów.
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Tabela 1

Definicje audytu technologicznego

Autor Definicja

K. Sosnowska (2005), s. 168 Metoda identyfikacji słabych i mocnych stron firmy poprzez dokonanie 
opisu oraz oceny podstawowego know-how, która wykorzystywana jest 
do formułowania konkretnych propozycji co do kierunków rozwoju 
przedsiębiorstwa, szczególnie pod kątem pozyskania i wykorzystania nowych 
technologii.

V. Kelessidis (2000), s. 2 Metoda badania zmierzająca do oceny zdolności technologicznej, procedur 
i potrzeb przedsiębiorstwa. Ponadto poprzez charakterystykę i ogólną ocenę 
bazowego/podstawowego know-how firmy (marketing, zarządzanie, finanse, 
zasoby ludzkie itp.) identyfikuje mocne i słabe strony organizacji. Jest to 
proces analizy, który prowadzi do opracowania konkretnych propozycji (plan 
działania). Audyt technologiczny jest przeprowadzany przez zewnętrznych 
konsultantów w ścisłej współpracy z kadrą zarządzającą i personelem firmy.

J. Osiadacz (2001), s. 7 Narzędzie diagnostyczne służące do oceny przedsiębiorstwa w obszarach 
szeroko pojętej techniki.

Źródło: opracowanie własne.

Dokonując analizy powyższych definicji, można stwierdzić, że nadrzędnym celem audytu 
technologicznego jest ocena zdolności przedsiębiorstwa w zakresie technologii, a w szcze-
gólności możliwości oraz potencjału i potrzeb technologicznych. Przedmiot badania audytu 
technologicznego znacznie wykracza poza pojęcie samej technologii oraz wykorzystuje 
bogaty zbiór metod, które nierzadko zostały zaadaptowane z innych dziedzin. Warto również 
podkreślić, że nie ma żadnych uregulowań ani wymagań prawnych obligujących przedsię-
biorstwo do jego przeprowadzania. Zarówno teoretycy, jak i praktycy podkreślają, że pełni 
on funkcje doradczą, nie kontrolną. Wydaje się jednak, że obydwie funkcje są ważne, gdyż 
umożliwiają monitorowanie rozwoju technologii oraz wskazują kierunki jej doskonalenia.

2. Metodyka audytu technologicznego

Omawiając zagadnienia wykorzystania audytu wewnętrznego, należy zwrócić uwagę  
na metodykę, która obejmuje następujące etapy (Lisiński, 2011, s. 188–236):

a) określenie celu, przedmiotu i zakresu badania;
b) wstępną identyfikację i konkretyzację metody badania;
c) dobór kryteriów oceny działań;
d) opracowanie zasad pomiaru i oceny działań;
e) identyfikację stanu faktycznego i wyprowadzenie ustaleń diagnostycznych dotyczą-

cych działań;
f) syntezę wyników badania i określenie kierunków doskonalenia.
Celem audytu jest pełna i wyczerpująca diagnoza stanu faktycznego i weryfikacja tego, 

czy wstępują nieprawidłowości, wykrycie błędów, ocena ich istotności oraz sformułowanie 
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hipotez usprawniających. Przedmiotem audytu natomiast może być problem, program lub 
jednostka organizacyjna. Z kolei zakres audytu wynika bezpośrednio z określonego celu 
i przedmiotu badania. Precyzuje on zakres autonomiczności oraz stopień szczegółowości 
przedsięwzięcia badawczego. 

Określenie identyfikacji przedmiotu badania polega na ogólnym rozpoznaniu warun-
ków badania poprzez zebranie podstawowych danych o działaniach badanej jednostki. 
Konkretyzacja metody badania to podjęcie decyzji w zakresie wybranych metod i technik 
szczegółowych wykorzystywanych w postępowaniu badawczym.

Problem badany w ramach audytu jest postrzegany jako pewien zbiór cech, które są 
traktowane jako kryteria oceny. Formułowanie zbioru kryteriów polega na ich identyfikacji, 
uszczegółowieniu oraz zdefiniowaniu wraz ze wskazaniem stanu wzorcowego i rangowaniu 
stopnia ważności.

Kolejny krok to opracowanie skal pomiarowych adekwatnych dla poszczególnych kryte-
riów. Mogą one obejmować skale mieszane odpowiadające nasileniu badanej cechy (opisowe 
lub liczbowe) oraz odpowiadającą im ocenę (brak błędu, błąd nieistotny, błąd mało istotny, 
błąd istotny, błąd bardzo istotny).

Ocena stanu faktycznego to praktyczne zastosowanie opracowanych narzędzi badaw-
czych do pomiaru cech opisujących badany obiekt na podstawie zebranych i poddanych 
analizie informacji. Weryfikacja i interpretacja ustaleń diagnostycznych to sprawdzenie 
prawidłowości oraz opracowanie pisemnego raportu z realizacji zadania audytowego. 
Ostatnim krokiem w postępowaniu badawczym jest sformułowanie hipotez usprawniają-
cych, będących postulatami zmian w celu usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości.

Reasumując, należy podkreślić, że właściwa procedura audytu jest jednym z ważniej-
szych elementów mających wpływ na jego skuteczność, a zaprezentowane powyżej etapy 
stanowią podstawę do opracowania szczegółowego programu działania w ramach badania.

3. Obszary badawcze audytu technologicznego

Omawiając problematykę audytu technologicznego, konieczne jest dokonanie identyfikacji 
obszarów badawczych. Jednoznacznie należy podkreślić, że audyt technologiczny obejmuje 
działalność całego przedsiębiorstwa i znacznie wykracza poza kwestie technologiczne. 
Jednak problem powinien być rozpatrywany w odniesieniu do sfery technologii. Dokonując 
krytycznej analizy literatury przedmiotu z zakresu audytu, technologii i nauk o zarządzaniu, 
w tabeli 2 wyróżniono obszary badawcze1 w audycie technologicznym. Z uwagi na zróż-
nicowany charakter stopnia zaawansowania technologicznego szczegółowy rodzaj audytu 
powinien być każdorazowo dostosowywany do potrzeb i stopnia skomplikowania procesu 
technologicznego, przy uwzględnieniu posiadanych zasobów. W związku z tym w tabeli 2 
nie zaprezentowano wszystkich możliwych rodzajów audytów i należy traktować ten zbór 

1  Na temat obszarów audytu technologicznego także Bielińska-Dusza (2014).
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jako ilustrację przedstawionej koncepcji, a nie ostateczne rozwiązanie. Wymaga to dalszych 
badań i analiz zgodnie ze wskazanymi postulatami.

Bez względu na obszar audytu technologicznego ważnym problemem jest właściwy 
dobór metod i technik. Z racji przekrojowości badanego obszaru lista metod jest bardzo 
bogata. Samo prognozowanie technologii może wykorzystywać ponad sto metod. Należy 
podkreślić, że zarówno cel, przedmiot, jak i zakres audytu technologicznego będą wskazy-
wały na określone tendencje w zakresie doboru metod i technik.

Tabela 2

Obszary badawcze audytu technologicznego

Obszary badawcze Rodzaje audytu

1 2

Strategia Audyt adekwatności i możliwości przyjętej strategii technologicznej
Audyt potencjału strategicznego
Audyt uwarunkowań makroekonomicznych
Audyt uwarunkowań konkurencyjnych

Działalność B+R Audyt strategii funkcji B+R
Audyt stosowanych procedur
Audyt zakresu działalności B+R,
Audyt współpracy z partnerami biznesowymi i naukowymi w zakresie 
technologii

Technologia Audyt możliwości rozwoju technologii
Audyt procesu transferu technologii 
Audyt stopnia zaawansowania prac nad technologią
Audyt portfela praw własności intelektualnej
Audyt wyboru strategii komercjalizacji
Audyt wniosków patentowych
Audyt wykorzystanych technologii informacyjnych
Audyt potencjału technologicznego
Audyt oceny konkurencyjności technologii 

Innowacja Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa
Audyt identyfikacji innowacji
Audyt oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
Audyt procedury wdrożenia innowacji
Audyt bezpieczeństwa innowacyjnego własności intelektualnej
Audyt portfela innowacji (produkt, usługa, proces)
Audyt fazy rozwoju innowacji (może też być realizowany w aspekcie 
finansowym)

Finanse Audyt zasobów finansowych przeznaczonych na technologię, innowację
Audyt źródeł pochodzenia kapitału
Audyt fazy rozwoju innowacji

Kultura organizacyjna Audyt adekwatności kultury organizacyjnej
Audyt kultury zarządzania innowacjami
Audyt kierunków zmian kultury organizacyjnej do rozwoju technologii
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1 2

Marketingowy Audyt strategii marketingowej
Audyt funkcji marketingu
Audyt instrumentów marketingowych
Audyt efektywności marketingu
Audyt systemów marketingu
Audyt wykorzystania technologii informacyjnych

Operacyjny Audyt procesu produkcyjnego
Audyt projektowania nowego produktu
Audyt wytwarzania produktu
Audyt jakości i niezawodności produktów
Audyt operacji zaopatrzeniowych
Audyt operacji sprzedażowych
Audyt technologii informacyjnych
Audyt automatyzacji produkcji

Personalny Audyt funkcji zarządzania kapitałem ludzkim
Audyt modelu organizacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim
Audyt stylu kierowania

Struktury organizacyjnej Audyt adekwatności rozwiązania strukturalnego
Audyt celów i funkcji organizacji
Audyt rozczłonkowania organizacji
Audyt zależności organizacyjnych
Audyt rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych
Audyt formalizacji struktury organizacyjnej

System zarządzania Audyt zarządzania technologią
Audyt jakości
Audyt środowiska
Audyt bezpieczeństwa i higieny pracy

Źródło: opracowanie własne.

W tabelach 3–5 zaprezentowane zostały propozycje zbioru metod2 wybranych z punktu 
widzenia ich użyteczności i możliwość zastosowania, ogólnych zasad nauki organizacji 
i zarządzania, czynników determinujących badaną problematykę oraz typowych problemów 
badawczych.

2  Szerzej na temat metod: Gordon, Glenn (2013); Firat, Madnick, Woon (2008); Roper, i in. (2011); Shafir 
(1986); Markiewicz (2013), s. 33–51; Lisiński (2004); Martyniak (1976), s. 12.
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Tabela 3

Metody i techniki identyfikacji warunków funkcjonowania organizacji

Obszar badawczy Metody badania

Analiza makrootoczenia  – metody scenariuszowe,
 – metoda PEST,
 – metoda SWOT,
 – analiza partnerów,
 – analiza luki strategicznej,
 – ektrapolacja trendów,
 – skanowanie otoczenia,
 – opinie ekspertów,
 – modelowanie i symulacja.

Analiza otoczenia 
konkurencyjnego

 – analiza „pięciu sił” M.E. Portera,
 – krzywa doświadczeń,
 – punktowa ocena czynników zewnętrznych,
 – mapa grup strategicznych,
 – opinie ekspertów,
 – modelowanie i symulacja,
 – metody portfelowe.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4

Metody i techniki oceny potencjału organizacji

Obszar badawczy Metody badania

1 2

Analiza potencjału 
strategicznego

 – analiza cyklu życia,
 – kluczowe czynniki sukcesu,
 – punktowa ocena czynników wewnętrznych,
 – metoda łańcuch wartości M.E. Portera,
 – bilans strategiczny przedsiębiorstwa,
 – opinie ekspertów,
 – modelowanie i symulacja,
 – metody portfelowe,
 – analiza SWOT.

Analiza potencjału 
technologicznego 
i innowacyjnego

 – ilościowe metody prognozowania,
 – jakościowe metody prognozowania,
 – narzędzia reengineeringu zarządzania,
 – ocena technologii (technology assessment),
 – foresight technology,
 – wywiad technologiczny (technology intelligence),
 – metody benchmarku,
 – cykl życia produktu,
 – analiza zasobów,
 – metoda QFD (Quality Function Deployment),
 – metoda FMEA,
 – analiza partnerów,
 – analiza portfela technologicznego,
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1 2

 – analiza trendów technologicznych,
 – TRL – Technology Readniness Level,
 – technologiczne mapy drogowe (technology road mapping),
 – metoda SCAN,
 – analiza zaawansowania technologicznego i innowacyjnego,
 – warsztaty kształtowania przyszłości,
 – analiza atentów, biometryczne,
 – metody i techniki organizatorskie,
 – opinie ekspertów,
 – modelowanie i symulacja.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5

Metody i techniki oceny wewnątrzorganizacyjnej

Obszar badawczy Metody badania

Analiza środowiska 
wewnętrzorganizacyjnego

 – analiza środków finansowych przeznaczonych na technologię, innowację,
 – analiza źródeł pochodzenia kapitału,
 – analiza wskaźnikowa (NPV, IRR),
 – analiza stopy zwrotu i zysku,
 – metody badania kultury organizacyjnej,
 – analiza adekwatności kultury organizacyjnej,
 – analiza kultury zarządzania innowacjami,
 – metody szkoleń i rozwoju pracowników,
 – metody doskonalenia procesów informacyjnych,
 – metody prognozowania zmian w stanie zatrudnienia,
 – metody pomiaru efektywności zarządzania kapitałem ludzkim,
 – metody postępowania przy oporze wobec zmian,
 – metody projektowania struktury organizacyjnej.

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto realizując proces badawczy, do oceny potencjału technologicznego przedsiębior-
stwa audytor może wykorzystać szereg dodatkowych metod, które zaprezentowano w tabeli 6.

Przekrój metod jest różnorodny, a ich właściwy dobór wymaga zarówno dużej wiedzy, 
jak i doświadczenia audytora. Ponadto uzależniony jest między innymi od:

a) doboru właściwego narzędzia do badanego problemu;
b) cech technologii;
c) praktycznego zastosowania metody;
d) poziomu przygotowania organizacji;
e) posiadanych zasobów;
f) kompetencji audytora;
g) warunków zastosowania określonych metod (dostępność technologii komputerowej);
h) warunków w zakresie pozyskiwania i analizy informacji oraz procesu komunikacji.
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Tabela 6

Metody i techniki możliwe do zastosowania we wszystkich badanych obszarach

Obszar badawczy Metody badania

Analiza środowiska 
zewnętrznego, 
wewnętrznego oraz 
potencjału technologicznego 
przedsiębiorstwa

 – analiza diagnostyczna,
 – analiza prognostyczna,
 – metody psychosocjologiczne,
 – uniwersalne metody i techniki szczegółowe,
 – techniki gromadzenia i prezentacji informacji,
 – techniki analizy,
 – techniki organizatorskie umożliwiające analizę i diagnozę stanu istniejącego,
 – metody szacowania i pomiaru ryzyka,
 – analiza porównawcza,
 – metody heurystyczne,
 – metody analizy dokumentacji,
 – metody opisowo-graficzne,
 – metody statystyczne, ekonometryczne, matematyczne,
 – metoda studiowania i analizy,
 – techniki ustalania kryteriów i wzorców,
 – systemowa analiza organizacji,
 – techniki określania priorytetu problemu,
 – techniki określania dekompozycji problemu,
 – techniki rejestracji,
 – techniki zbierania informacji,
 – kwestionariusz kontroli wewnętrznej,
 – ścieżka audytu,
 – techniki komputerowe,
 – metody benchmarku.

Źródło: opracowanie własne.

Należy zauważyć, że z punktu widzenia podmiotu audytu technologicznego można 
wyróżnić audyt wewnętrzny i zewnętrzny. W badaniach przeprowadzonych przez Bielińską-
Duszę (2009, s. 294 i n.) w grupie 137 przedsiębiorstw uzyskano potwierdzenie, że bez 
względu na podmiot realizujący audyt jest to skuteczne narzędzie doskonalące przedsiębior-
stwo. Jednak skuteczność audytu zwiększa się wówczas, gdy jest realizowany jako forma 
audytu wewnętrznego, a nie zewnętrznego.

Takie kryteria, jak: finansowe, reputacji firmy audytorskiej, doświadczenia audytorów 
zewnętrznych, ogólnie wpływają na przydatność audyty zewnętrznego. Natomiast wery-
fikując poszczególne kryteria oddzielnie, zauważono, że jedynie w przypadku kryterium 
finansowego doboru firmy audytorskiej istnieje zależność, która oznacza, że im wyższe 
wymagania finansowe firmy audytorskiej, tym większa efektywność audytu zewnętrznego 
w badanych firmach. Reputacja firmy audytorskiej nie ma wpływu w badanych firmach na 
przydatność audytu zewnętrznego.

Z uwagi na fakt, że audyt technologiczny w dużej mierze jest realizowany jako audyt 
zewnętrzny, warto uwrażliwić decydentów na to, iż kryterium finansowe ma duże znaczenie 
przy wyborze firmy, jednak nie tylko wysokość ceny będzie miała wpływ na ostateczny 
efekt.
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W badaniu respondenci wskazali, że audyt wewnętrzny jest skutecznym instrumentem 
doskonalenia przedsiębiorstwa pod warunkiem, że uczestniczy w planowaniu, kwalifikacje 
audytorów są większe, istnieje pełny dostęp do informacji, materiałów, efektywność wdro-
żonych rozwiązań wpływa na jego ekonomiczność oraz nie ma obowiązku realizacji audytu. 
Uwzględniając powyższe postulaty, możemy stwierdzić, że audyt technologiczny może się 
stać przydatnym narzędziem do oceny potencjału przedsiębiorstwa.

Uwagi końcowe

Pod pewnymi warunkami coraz bardziej popularny audyt technologiczny może się okazać 
skutecznym narzędziem oceny potencjału technologicznego firmy. Pierwsza konkluzja to 
potraktowanie audytu technologicznego w charakterze systemowym, gdzie każdy składnik 
służy jasno określonym celom. Kolejna to rozpatrywanie go w kategorii koncepcji zarządzania. 

Rezultatem audytu technologicznego jest ocena stanu technologicznego, zdolności, 
określenie potrzeb technologicznych firmy. To także wskazanie obszarów doskonalenia 
i określenie mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń technologii wraz 
z ich prognozowaniem oraz pozycjonowaniem w stosunku do poziomu rozwoju technologii 
firm konkurencyjnych.

Audyt technologiczny znacznie wykracza poza kwestie technologiczne. Wymaga 
zbadania funkcjonowania całej firmy i obejmuje obszary związane z: zarządzaniem przed-
siębiorstwem, strategią, zasobami (finansowymi, ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi, 
czasu), działalnością organizacyjną, badawczo-rozwojową, zastosowanymi rozwiązaniami 
strukturalnymi, kulturą organizacyjną, marketingiem czy jakością.

W zakresie wykorzystania metod i technik szczegółowych zauważa się szereg problemów, 
które mogą obniżać skuteczność realizowanego audytu. Wynikają one przede wszystkim ze 
złożonej natury doboru metod w naukach o zarządzaniu. Natomiast w przypadku oceny 
wysoko zaawansowanych technologii problem ten nabiera szczególnego znaczenia.

W warunkach zmiennego otoczenia przedsiębiorstwa starają się wykorzystać szereg 
rożnych narzędzi, między innymi audyt technologiczny, aby poprawić swoją konku-
rencyjność na rynku. Strategiczne plany rozwojowe stają się bardziej konkurencyjne, 
a przedsiębiorstwa bardziej dynamicznie się rozwijają. Inwestowanie w rozwój technologii 
nie jest już koniecznością, a przyszłością oraz przetrwaniem w burzliwym i zmiennym 
otoczeniu. Firmy, które nie dojrzały do takiego podejścia, w długim horyzoncie czasu nie 
będą konkurencyjne. Skracanie się cyklu życia wyrobów, usług czy technologii wymusza na 
menedżerach aktywną postawę i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania. Niewątpliwie 
takim narzędziem jest audyt technologiczny.

Przedstawione w artykule obszary badawcze oraz metody i techniki możliwe do 
wykorzystania podczas audytu technologicznego nie są ostatecznymi rozstrzygnięciami, 
a prezentowane zbiory nie są ostatecznymi i jedynymi. Nie ulega również wątpliwości, że 
szereg problemów zawartych w niniejszym opracowaniu należy poddać dalszej analizie.
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TEChNOLOGY AUDIT, A TOOL fOR ASSESSING ThE POTENTIAL Of ThE BUSINESS  
– METhODOLOGICAL INDICATIONS

Abstract: Purpose – The aim of this paper is to discuss issues related to the methodology of the technology 
audit, indication of the main areas of audit and presentation of a set of methods and techniques to be use in the 
process of the implementation of the technology audit.
Design/methodology/approach – This paper is a theoretical-methodical and used the standard approach to the 
methodology of the research organizations.
Findings – Article presents the essence and importance of technological audit, the methodological concept and 
the main areas of research. Characterized stages and operations methodology and techniques presented a set of 
methods that can be used in the research process.
Originality/value – The innovative elements concern the indication of areas of research, the collection of me-
thods and techniques of specific technology audit and its correlation with other aspects of the company.

Keywords: internal audit, technology Saudit, methodology of technology audit, areas of technology audit; 
technology
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Ocena użyteczności informacji sprawozdawczych

Beata Iwasieczko*

Streszczenie: Cel – Celem opracowania jest wskazanie na możliwość wykorzystania analizy sieci społecznych 
SNA do oceny jakości informacji sprawozdawczej i poprzez wybór informacji o najwyższej użyteczności gene-
rowania minimalnego raportu rocznego.
Metodologia badania – Metoda analizy literatury przedmiotu prezentująca wnioski badawcze związane z prob-
lematyką jakości informacji sprawozdawczej z raportów rocznych oraz wykorzystania analizy sieci SNA dla 
oceny jakości informacji podmiotów gospodarczych.
Wynik – Zidentyfikowano czynniki oceny użyteczności informacji sprawozdawczej na potrzeby tworzenia gra-
fów informacji w sieci SNA w celu generowania sieci informacji każdego podmiotu gospodarczego dla potrzeb 
tworzenia minimalnego raportu rocznego.
Oryginalność/wartość – Rachunkowość jest podstawowym systemem informacyjnym każdego podmiotu go-
spodarczego. Tworzenie sieci informacji finansowych i niefinansowych jest bardzo istotne w aspekcie tworze-
nia zakresu tak zwanego minimalnego raportu rocznego

Słowa kluczowe: użyteczność informacji, jakość informacji, analiza sieci SNA

Wprowadzenie 

Współcześnie konieczne staje się przypisanie informacji takich atrybutów, jak: jej wartość, 
użyteczność czy umiejętność korzystania z niej, co pozwala na skuteczne i efektywne 
wykorzystanie zasobów informacyjnych. Wśród tendencji w sprawozdawczości finansowej 
obserwujemy z jednej strony zmiany w kierunku rozszerzania zakresu raportów rocznych 
(tzw. sprawozdawczość biznesowa – ujawnianie istotnych informacji o ryzyku, kapitale 
intelektualnym, zrównoważonym rozwoju itp.), równocześnie istnieje problem nadmiaru 
informacji, przeładowania informacyjnego. Dlatego właściwym modelem raportowania 
informacji sprawozdawczej może być tak zwany minimalny raport roczny zawierający 
informacje finansowe i niefinansowe, które mają najwyższą użyteczność decyzyjną dla 
odbiorców tych informacji. Do oceny użyteczności decyzyjnej informacji i generowania 
minimalnego raportu rocznego może posłużyć model sieci społecznych SNA.

Nadmiar informacji może prowadzić do paraliżu decyzyjnego, dlatego konieczne jest: 
dostosowanie informacji sprawozdawczej do potrzeb informacyjnych jej użytkowników 
w rozwiązywaniu konkretnych problemów decyzyjnych, użyteczne powiązanie informa-

* dr Beata Iwasieczko, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 115/118, 
e-mail: beata.iwasieczko@ue.wroc.pl.
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cji z działaniem przynoszącym określone rezultaty. Tym samym na istotność informacji 
w procesie decyzyjnym ma wpływ siła relacji: decyzja–potrzeba informacyjna–użyteczna 
informacja–skutek (Nadolna, 2013, s. 456).

Głównym celem artykułu jest wskazanie na możliwość wykorzystania analizy sieci spo-
łecznych SNA do oceny jakości informacji sprawozdawczej, czyli poprzez wybór informacji 
o najwyższej użyteczności decyzyjnej generowanie minimalnego raportu rocznego.

1. Informacje i ich jakość w procesie decyzyjnym

Punktem wyjścia w ocenie jakości informacji w procesie podejmowania decyzji może 
być tak zwana koncepcja piramidy wiedzy, której podstawą są (Bukowski, Feliks, 2015, 
s. 270): dane, informacje, wiedza, mądrość. W tym podejściu w odróżnieniu od danych, 
czyli nieprzetworzonych faktów zgromadzonych na podstawie obserwacji lub pomiarów, 
dotyczących określonych obiektów zainteresowania (np. zjawisk, zdarzeń, systemów i pro-
cesów), informacje są danymi przetworzonymi, przedstawionymi w postaci, która może być 
użyteczna dla ich odbiorców, na przykład decydentów (warunkiem użyteczności informacji 
jest możliwość jej interpretacji w określonym kontekście, a wartość informacji zależy od 
wiedzy interpretatora) (Langerfors, 1973).

W literaturze wymienia się wiele cech informacji. Na podstawie celów i funkcji za-
rządzania oraz zakresu działania odbiorców informacji można założyć, że informacja dla 
zarządzania powinna być przede wszystkim (Buśko, Filipek, Śliwieński, 1980, s. 18–23): 
„wiarygodna, aktualna (nadążna), szczegółowa, dokładna, dostępna, zupełna (kompletna), 
relewantna”. Zgodnie z innym podejściem na użyteczność informacji mają wpływ cechy 
jakościowe informacji, takie jak (Bukowski, Feliks, 2015, s. 267): celowość, rzetelność, 
wszechstronność, uzasadnione nakłady finansowe.

Jakość informacji sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach finansowych jest 
określona za pomocą stosowanych na gruncie prawa bilansowego tak zwanych charaktery-
styk jakościowych informacji (cech jakościowych informacji). Według Ram Koncepcyjnych 
MSR1 użyteczne informacje musi cechować przydatność (tak jest powszechnie tłuma-
czone pojęcie relevance) oraz wierne odzwierciedlenie tego, co te informacje prezentują. 
Informacja jest uznawana za przydatną wtedy, kiedy wpływa na decyzje podejmowane przez 
jej użytkowników, dlatego może mieć wartość predykcyjną, potwierdzającą lub też obie te 
wartości jednocześnie. Wskazana jest także wartość znacząca (istotność), która oznacza, że 
pominięcie lub zniekształcenie informacji mogłoby mieć wpływ na decyzje użytkowników 
(Kamela-Sowińska, 2007, s. 140–141).

1  Skrótem MSR określane będą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte przez Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3.11.2008 
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. WE L 320/1 z 29.11.2008, z późn. zm.).
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Przyjęcie przydatności jako najważniejszej cechy determinuje generowanie w rachun-
kowości informacji ukierunkowanych na konkretną grupę użytkowników, na przykład 
inwestorów (Rówińska, 2013, s. 377). Druga tak zwana fundamentalna cecha jakościowa in-
formacji to wierność prezentacji, która obejmuje kompletność, neutralność oraz brak błędów 
(Grzybek, 2015, s. 88). Ramy Koncepcyjne MSR wskazują cechy dodatkowe, uzupełniające 
w stosunku do cech fundamentalnych, zwiększające użyteczność informacji finansowych, 
takie jak: porównywalność, weryfikowalność, terminowość oraz zrozumiałość.

Jak podkreśla J. Gad (2013, s. 9), dla cech jakościowych specyficznych dla sprawozdaw-
czości biznesowej, dla informacji niefinansowych przyjmuje się, że powinny (ICGN, 2009): 
zawierać informacje prognostyczne, być dostępne i odpowiednio zintegrowane z innymi 
informacjami, być uwiarygodniane przez niezależne badanie lub poświadczenia, że infor-
macje są generowane według standardów ujawnień dotyczących niefinansowych raportów 
biznesowych.

2. Skuteczność informacji i systemów informacyjnych

Efektywne wykorzystywanie przez organizacje gospodarcze informacji jest możliwe dzięki 
istnieniu i wydajnemu działaniu systemów informacyjnych, które są wielopoziomową, 
autonomiczną strukturą pozwalającą użytkownikom na wydajne transformowanie danych, 
informacji na wejściu na oczekiwane informacje na wyjściu przy uwzględnieniu określo-
nych wymogów i wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, metod, schematów, algorytmów 
działania itp. (Kisielnicki, Sroka, 1999, s. 19). Aby zapewnić efektywny obieg informacji, 
w każdej organizacji gospodarczej należy stworzyć sprawny, efektywny, skuteczny system 
informacyjny zdolny do realizacji takich zadań, jak: generowanie, pozyskiwanie, przecho-
wywanie, przekazywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i niszczenie, ochrona informacji 
itp. (Matulewski, 2007, s. 100). Efektywne działanie systemu informacyjnego wymaga 
wspomagania nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Kryteria wymagań wobec systemu informacyjnego prezentowane w literaturze przed-
miotu dotyczą na przykład: niezawodności systemu, maksymalnego stopnia użyteczności 
ze względu na realizowane funkcje zarządzania, ekonomiczności informacji, wzrostu efek-
tywności gospodarowania podmiotu w wyniku wykorzystania informacji itp. Przy czym 
podkreśla się konieczność (Świderska, 1984, s. 50): zgodności w czasie informacji i sytuacji 
decyzyjnej; adekwatnego odwzorowania rzeczywistości będącej przedmiotem obserwacji, 
co wymaga rzetelności i precyzji pomiaru; dyspozycyjności zbiorów informacji niezbędnych 
do podjęcia określonych decyzji na różnych szczeblach struktury organizacyjnej; zdolności 
poznawczych odbiorcy informacji (decydenta) itp.

Warunkiem użyteczności informacji jest ich zdolność do wypełniania głównych funkcji 
przy odpowiednim poziomie jakości. Z punktu widzenia rachunkowości jako systemu 
informacyjnego w każdej organizacji gospodarczej ważna jest skuteczność tego systemu 
w aspekcie użyteczności decyzyjnej informacji. Można przyjąć, że skuteczność ta oznacza 
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zapewnienie informacji istotnej, użytecznej na potrzeby podjęcia decyzji oraz dostarczenie 
jej na czas w poprawnej i spójnej formie, bowiem decydent może zmniejszyć niepewność 
podejmowania decyzji przez zdobycie odpowiednich informacji.

3. Użyteczność informacji z rachunkowości

Generalnie użyteczność decyzyjna informacji zależy od indywidualnego modelu decyzyj-
nego. Jakość informacji jest nierozerwalnie związana z jej przyszłym użytkownikiem i jego 
potrzebami oraz momentem, w którym użytkownik będzie informację wykorzystywał. 
Dlatego dla każdego z użytkowników informacji sprawozdawczej może być ustalony inny 
zbiór atrybutów (cech) informacji, inna skala ich oceny, inne wagi określające znaczenie 
tych atrybutów itp.

J.L. Kulikowski w wektorowej koncepcji wartości użytkowej informacji przyjmuje,  
że cechom jakościowym można nadać miary liczbowe, tak aby wartość użytkowa informacji 
spełniała dla statystycznie niezależnych informacji warunek addytywności w pięciowymia-
rowej przestrzeni wektorowej. W tej koncepcji relewantność informacji wyraża jej zgodność 
z potrzebą użytkownika, dlatego może być przedstawiona jako stosunek zawartych w niej 
jednostek informacyjnych opisujących istotną dla decydenta informację do całkowitej liczby 
jednostek informacyjnych (np. bitów) (Bukowski, Feliks, 2015, s. 267).

J. Błażyńska (2015, s. 40) przywołuje koncepcję oceny użyteczności informacji  
B. Stefanowicza (2010, s. 101): ocena jakości informacji w tej koncepcji wiąże się z badaniem 
loczby komunikatów K zawartych w zbiorze K o określonej cesze C w stopniu satysfakcjonu-
jącym użytkownika przy konieczności obliczenie łącznego wskaźnika jakości informacji za 
pomocą funkcji odzwierciedlającej miarę spełnienia przez informację wymagań określonych 
w postaci wybranej cechy i przypisanej jej ustalonej przez użytkownika wagi dla kilku cech 
informacji.

L. Bukowski i J. Feliks (2015, s. 267) proponują do oceny wartości użytkowej informacji 
wektor X złożony z wybranych pięciu parametrów odpowiadających atrybutom informacji, 
które są zdefiniowane w określony sposób, a każdy z wymienionych parametrów powinien 
być oceniony przez zespół ekspertów w skali 10-stopniowej i przyporządkowany do jednej 
z pięciu klas, dla której dokonuje się oceny opisowej (np. dokładność – bardzo duża, duża, 
średnia, mała, bardzo mała). Natomiast dla obiektywizacji oceny ekspertów proponuje się 
wprowadzenie miar niepewności oceny z wykorzystaniem logiki zbiorów rozmytych.

Ocena użyteczności informacji wymaga określenia relacji: użytkownik–sytuacja–cel–
rodzaj informacji–cechy jakościowe użytecznej informacj (Błażyńska, 2015, s. 41). Przy 
czym czynniki wpływające na użyteczność informacji sprawozdawczych dla odbiorcy obej-
mują obok cech jakościowych informacji na przykład: doświadczenie, umiejętności i wiedzę 
użytkowników informacji, procesy decyzyjne, upływ czasu, dezaktualizację informacji 
finansowych, możliwości i koszty przetworzenia oraz zrozumienia informacji finansowych 
przez użytkowników, możliwości i koszty ich pozyskania (Błażyńska, 2015, s. 241).
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4. SNA dla oceny użyteczności informacji sprawozdawczej

Mając na uwadze ocenę użyteczności decyzyjnej informacji sprawozdawczej przy użyciu 
oceny cech jakościowych, można zastosować analizę sieci społecznych SNA. Metoda ta 
służy między innymi do wizualizacji danych w celu odkrycia struktur i wzorców w powią-
zaniach i relacjach między węzłami sieci (np. pojęciami) i umożliwia analizę ilościową sieci. 
Pozwala na określenie ról pełnionych przez węzły sieci, na przykład w celu zidentyfikowania 
najważniejszych węzłów, dla których można dokonać analizy jakościowej z punktu widzenia 
łączących je relacji, itp.

Podstawowymi elementem sieci są węzły, na przykład pojęcia, a krawędzie reprezen-
tują relacje, powiązania pomiędzy węzłami. Typowe miary relacji w sieci to na przykład 
(Adamus-Matuszyńska, 2013): liczba relacji (połączenia węzłów); intensywność (często-
tliwość i wielość relacji); kierunek relacji; symetria (zwrotność relacji). Przy czym wagi 
przypisane do krawędzi mogą reprezentować częstotliwość interakcji, siłę relacji itp., 
a podstawowymi miarami są:

a) stopień centralności – liczba połączeń danego węzła z innymi węzłami;
b) wektor własny – wartość wektora własnego węzła jest proporcjonalna do wartości 

wektorów własnych węzłów, z którymi dany węzeł jest bezpośrednio połączony;
c) gęstość sieci – iloraz liczby istniejących relacji do liczby wszystkich potencjalnych 

relacji w sieci;
d) współczynnik grupowania – gęstość zbioru wszystkich węzłów bezpośrednio powią-

zanych z danym węzłem (Morzy, 2010) itp.
Ocena użyteczności informacji sprawozdawczych przy wykorzystaniu analizy sieci 

SNA może być dokonana na podstawie przyjęcia określonych założeń co do czynników 
związanych z użytkownikiem informacji. Jak sugeruje J. Błażyńska (2015, s. 41), istotne jest 
ustalenie odbiorcy informacji i jego potrzeb informacyjnych, wybranie cech jakościowych 
informacji specyficznych dla ustalonego odbiorcy, wybór metody pomiaru użyteczności 
wybranych cech jakościowych informacji z określeniem skali pomiaru cech oraz założeń 
dotyczących oceny formy prezentacji informacji, wskaźnika ujawnień informacji itp.

Wykorzystanie modelu SNA dla oceny użyteczności decyzyjnej informacji sprawozdaw-
czej jest związane ze spełnieniem takich funkcji, jak:

a) pomiar wybranych cech jakościowych informacji dla określonego użytkownika;
b) ocena użyteczności decyzyjnej informacji na podstawie oceny jej cech jakościowych;
c) wybór informacji finansowych i niefinansowych o najwyższym wskaźniku użytecz-

ności decyzyjnej w celu generowania minimalnego raportu rocznego.
Wybrane informacje o najwyższej użyteczności decyzyjnej mogą tworzyć sieć informa-

cji finansowych i niefinansowych, w której połączenia oznaczają relacje między pojęciami 
(węzłami sieci). Połączenia te są ustalone na podstawie określenia typu decyzji, przy podej-
mowaniu których dana informacja jest niezbędna, przyjętej hierarchii cech jakościowych 
informacji, rodzaju sprawozdania finansowego w tradycyjnym modelu rachunkowości  
(np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych), rodzaju wskaźni-
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ków w analizie finansowej, do których obliczenia są konieczne dane informacje, poziomu 
(etapu) pomiaru dokonań podmiotu, na którym dane informacje są wykorzystywane, oceny 
skali wykorzystania informacji przez odbiorcę itp.

Zastosowanie metody analizy sieci SNA oznacza wykorzystanie miar relacji w sieci 
do: oceny powiązania danej informacji z decyzjami, co ma wpływ na istotność informacji 
(badanie stopnia centralności); wyboru informacji finansowych i niefinansowych o najwyż-
szej użyteczności (pomiar – punktowy, jakościowy itp.; badanie wektora własnego węzłów); 
wyboru powiązanych informacji finansowych i niefinansowych dla ustalenia zakresu mini-
malnego raportu rocznego (badanie współczynnika grupowania).

Uwagi końcowe

Ocena użyteczności decyzyjnej informacji sprawozdawczej może stanowić ostatni etap 
audytu informacji, którego rolą jest dostarczanie metod do identyfikowania, oceny i za-
rządzania zasobami informacyjnymi każdego podmiotu gospodarczego. Audyt tego typu 
pozwala między innymi na lokalizację źródeł informacji, ocenę kosztów ich przetwarzania, 
analizę możliwości tworzenia nowej jakości informacji itp. (Materska, 2011, s. 11–18).

Do oceny użyteczności informacji sprawozdawczej można wykorzystać mechanizm 
analizy sieci społecznych SNA, gdyż pozwala on na wizualizację przyjętych dla informacji 
cech jakościowych specyficznych z punktu widzenia odbiorcy informacji, z ich miarami, 
skalą ocen, metodą pomiaru itp., gdzie inne będą potrzeby informacyjne dotyczące na 
przykład bieżących decyzji operacyjnych, a odmienne w przypadku decyzji związanych 
z rozwojem danego podmiotu, o charakterze długoterminowym. Za pomocą modelu SNA 
można generować sieć informacji finansowych i niefinansowych w celu ustalenia zakresu 
minimalnego raportu rocznego na podstawie analizy węzłów (informacji finansowych 
i niefinansowych) i relacji między nimi, co jest istotne w przypadku nadmiaru informacji.
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Streszczenie: Cel – Dokonanie analizy wdrożenia audytu wewnętrznego ex ante w obszarze bezpieczeństwa 
wydarzeń nadzwyczajnych na przykładzie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.
Metodologia badania – Badania zostały przeprowadzone metodą mapy ryzyka w audycie wewnętrznym – iden-
tyfikacji potrzeb i diagnozowania ryzyka na poziomie zebranych danych od kadry kierowniczej oraz wyznaczo-
nych do zabezpieczenia uczestników wydarzeń specjalnych.
Wynik – Na podstawie analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem mapy ryzyka uzyskano informację o poten-
cjalnych rodzajach ryzyka i ich wpływie na organizację zabezpieczenia wydarzeń specjalnych. Ponadto w arty-
kule omówiono planowane zadania, obszary odpowiedzialności i dokonano analizy zdiagnozowanego ryzyka.
Oryginalność/wartość – Materiał przedstawiony w artykule pozwolił na obiektywne i niezależne zapoznanie się 
z zagadnieniem oraz wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących zaprojektowanego stanu faktyczne-
go oraz zagrożenia w zakresie zdiagnozowanego ryzyka.

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, wydarzenia specjalne, ryzyko

Wprowadzenie 

Zakres audytu wewnętrznego powinien dotyczyć wszystkich obszarów funkcjonowania 
jednostki, a hierarchia kolejności obszarów do wdrożenia czynności audytowych powinna 
wynikać z oceny ryzyka.

Jednym z istotnych obszarów odpowiedzialności służb bezpieczeństwa publicznego 
jest zabezpieczenie wydarzeń o charakterze szczególnym. Wymagają one planowania, 
realizacji, koordynacji oraz bieżącego analizowania i korygowania działań służb mających 
zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Działania Policji muszą być nastawione na ochronę 
życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, 
ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 
publicznych na terenie całego kraju oraz zapewnienie prawidłowej organizacji i koordynacji 
przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i kierowaniem działaniami policyjnymi.

* mgr Marek Jasztal, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, 
e-mail: mjasztal@szczecin.policja.gov.pl.
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Ocena ex ante przygotowania jednostek Policji do realizacji zabezpieczenia wydarzeń 
szczególnych wymaga przeprowadzenia audytu wewnętrznego oceniającego stopień 
przygotowania oraz dostarczającego informacji o potencjalnym ryzyku błędów, pominięć 
i nieprawidłowości w systemie przygotowań.

Celem artykułu jest przedstawienie założeń zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń 
szczególnych oraz określenie determinantów ryzyka tych wydarzeń możliwych do zdiag-
nozowania przez audyt wewnętrzny.

1. Rola i zadania Policji w zabezpieczeniu wydarzeń szczególnych

Policja zgodnie z przepisami ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. 2015, poz. 355, 
z późn. zm.) jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przezna-
czoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.

Ustawowym zadaniem Policji jest zapewnienie spokoju w miejscach publicznych 
oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji, w ruchu drogowym i obszarach 
publicznych przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie 
działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz kontrola 
przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych. W przypadku zaistnienia 
sytuacji kryzysowych spowodowanych zdarzeniami społecznymi, katastrofą naturalną, 
awarią techniczną lub innym zagrożeniem działania Policji – jako jednego z podmiotów 
systemu ratowniczego – koncentrują się na umożliwieniu sprawnego funkcjonowania służb 
ratowniczych oraz ochronie poszkodowanych osób i ich mienia, jak również strzeżeniu 
porządku publicznego na zagrożonym terytorium.

Zdarzenia implikujące poważne zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
ukierunkowują działania Policji na zadania zmierzające do przywrócenia pożądanego 
stanu prawnego, zatrzymania sprawców naruszeń prawa i przeprowadzenia czynności 
dochodzeniowo-śledczych. Podczas działań przywracających naruszony porządek i bez-
pieczeństwo publiczne Policja jako podmiot wiodący jest wspierana przez inne służby 
i formacje stosownie do ich kompetencji ustawowych.

Zasadnicze zadania Policji wymagające użycia pododdziałów zwartych wykonują 
jednostki Oddziałów Prewencji Policji wspomagane przez pozostałe komponenty służby 
prewencyjnej, służbę kryminalną i logistyczną. Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu uru-
chomienie działań następuje zgodnie z przyjętymi procedurami i wcześniej opracowanymi 
planami stosownie do rodzaju zagrożenia. Pierwszym szczeblem systemu reagowania jest 
interwencja policyjna, która adekwatnie do skali zagrożenia może się przekształcić w akcję 
lub operację policyjną. Akcją dowodzi właściwy terytorialnie komendant powiatowy Policji 
albo wyznaczony przez niego policjant.

W przypadku, gdy w działaniach bierze udział znaczna liczba sił i środków, kierowanie 
może przejąć komendant wojewódzki lub wyznaczony przez niego policjant – dowódca ope-
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racji. Gdy skala zagrożenia przekracza możliwości skutecznego przeciwdziałania jednostek 
własnych, komendant wojewódzki Policji na wniosek skierowany do Komendanta Głównego 
Policji uzyskuje wsparcie z terenu spoza województwa. W odniesieniu do zagrożeń o cha-
rakterze terrorystycznym głównym obszarem zadaniowym Policji jest udział w krajowym 
i międzynarodowym systemie operacyjnego rozpoznania i wymiany informacji oraz nadzór 
nad właściwym zabezpieczeniem obiektów infrastruktury krytycznej przez funkcjonujące 
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne i wewnętrzne służby ochrony.

Rok 2016 to okres, w którym zaplanowano dwa szczególne wydarzenia polityczno-
-militarno-społeczno-religijne wymagające istotnego zaangażowana Policji.

8–9 lipca 2016 roku na terenie Warszawy odbywał się Szczyt Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego. W obradach uczestniczyli przywódcy lub szefowie rządów państw 
wchodzących w skład Paktu oraz państw sojuszniczych, krajów zapraszanych do wstąpienia 
do NATO oraz państw, których mogą dotyczyć uzgodnienia, a także przedstawiciele współ-
pracujących organizacji międzynarodowych. Głównym miejscem prowadzenia rozmów był 
Stadion Narodowy w Warszawie. Szczyt NATO był kluczowym wydarzeniem w sferze 
bezpieczeństwa narodowego, głównie ze względu na kwestie Ukrainy, dalszego przebiegu 
wojny z ISIS, zmiany strategii obronnej NATO oraz wzmocnieniu tak zwanej wschodniej 
flanki.

Drugim istotnym wydarzeniem wymagającym ochrony były Światowe Dni Młodzieży. 
Były one spotkaniem młodych katolików, które odbywało się 26–31 lipca 2016 roku 
w Krakowie. Ze względu na dużą liczbę osób, które chciały wziąć udział w Światowych 
Dniach Młodzieży, planowane wydarzenie mogło generować eskalację przestępczości po-
spolitej, która dotyczyć mogła między innymi następujących przestępstw według kategorii 
(Plan działania dowódcy operacji…, 2016):

a) kradzieże na szkodę uczestników uroczystości religijnych;
b) pobicia w godzinach wieczorowo-nocnych z uwagi na uczestnictwo w wydarzeniu 

osób o różnej narodowości, odmiennej kulturze itp.;
c) rozboje na drogach dojścia i rozchodzenia się uczestników uroczystości oraz w miej-

scach wydarzeń kulturalno-rozrywkowych;
d) podrabianie lub przerabianie dokumentów oraz pamiątek związanych w wydarzeniem;
e) wpuszczanie do obiegu podrobionych lub przerobionych pieniędzy, lub innych 

środków płatniczych.

2. Determinanty ryzyka w obszarze bezpieczeństwa wydarzeń specjalnych

Bezpieczeństwo to teoria i praktyka zapewniania możliwości przetrwania (egzystencji) 
i realizacji własnych interesów przez dany podmiot, w szczególności poprzez wykorzysty-
wanie szans (okoliczności sprzyjających), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz 
przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla 
podmiotu i jego interesów. Współczesne bezpieczeństwo ma charakter zintegrowany (kom-
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pleksowy, wielowymiarowy), w którym – w zależności od przyjętego kryterium – można 
wyróżnić różne jego rodzaje, dziedziny, sektory, działy i obszary:

a) w zależności od rodzaju podmiotu można wyróżnić bezpieczeństwo indywidualne 
(personalne), grupowe, narodowe (w tym państwowe i terytorialne: wojewódzkie, 
powiatowe, gminne), międzynarodowe (regionalne i globalne), w tym międzypań-
stwowe (sojusznicze, koalicyjne) i transnarodowe;

b) w zależności od przedmiotu (treści) bezpieczeństwa możemy w zasadzie wyróżnić 
tyle jego rodzajów, dziedzin, sektorów działów, obszarów itd., ile jest możliwych sfer 
aktywności danego podmiotu (w każdej sferze aktywności występują jakieś elementy 
bezpieczeństwa).

W ramach zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego Polski (bezpieczeństwa państwa) 
można wyróżnić dwa jego konstytucyjne obszary: bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrz-
ne, oraz cztery podstawowe dziedziny: obronność (obrona narodowa, czyli bezpieczeństwo 
militarne), ochrona (bezpieczeństwo cywilne, niemilitarne) oraz bezpieczeństwo społeczne 
i bezpieczeństwo gospodarcze (w istocie można też mówić o bezpieczeństwie społeczno-
-gospodarczym, a w tym o społecznym i gospodarczym wsparciu bezpieczeństwa) (https://
www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe).

Zabezpieczenie wydarzeń szczególnych – Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży 
– wymagało zaprojektowania i wdrożenia działań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Zadania Policji w tym obszarze były realizowane w zakresie operacji policyjnej. Celem 
planowania operacji policyjnych jest zapewnienie możliwości optymalnego zarządzania dostęp-
nymi siłami i środkami w sytuacjach generujących potencjale rodzaje ryzyka, w tym sytuacji 
kryzysowych, oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, przejmowania nad nimi 
kontroli, reagowania oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru.

Realizacja zadań Policji jest nieodłącznie związane z ryzykiem. Szczyt NATO oraz 
Światowe Dni Młodzieży jako wydarzenia szczególne wymagały wdrożenia systemu zarzą-
dzania ryzykiem w zakresie planowanych operacji policyjnych. Zarządzanie ryzykiem to lo-
giczna i systematyczna metoda tworzenia kontekstu, identyfikacji, analizy, oceny, działania, 
nadzoru oraz informowania o ryzyku w sposób, który umożliwi organizacji minimalizację 
strat i maksymalizację możliwości (Norma australijska/nowozelandzka 4360: 1999).

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje trzy obszary:
 – identyfikacji ryzyka,
 – analizy ryzyka,
 – zarządzania ryzykiem.

W ramach identyfikacji ryzyka audyt wewnętrzny dokonał identyfikacji następujących 
obszarów ryzyka:

 – ryzyko informacyjne,
 – ryzyko prawne,
 – ryzyko społeczne,
 – ryzyko operacyjne,
 – ryzyko dowodzenia,
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 – ryzyko środowiskowe,
 – ryzyko kadrowe,
 – ryzyko finansowe,
 – ryzyko techniczne,
 – ryzyko logistyczne,
 – ryzyko strategiczne,
 – ryzyko analityczne,
 – ryzyko nadzorcze,
 – ryzyko ochrony aktywów,
 – ryzyko ewidencyjne,
 – ryzyko zewnętrzne,
 – ryzyko szkoleniowe,
 – ryzyko informatyczne.

Po dokonaniu identyfikacji ryzyka dokonano analizy ryzyka. Wskazała ona istotne 
determinanty ryzyka, które przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Analiza ryzyka dla wybranych obszarów ryzyka zidentyfikowanych dla wydarzeń szczególnych

Ryzyko Determinanty ryzyka 
1 2
Informacyjne Ryzyko dotyczy:

 – oceny bieżącej informacji,
 – oceny przepływu informacji wewnątrz organizacji,
 – oceny przekazywania informacji na zewnątrz organizacji,
 – bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Prawne Prawidłowość stosowania i właściwej interpretacji aktów prawnych powszechnie 
obowiązujących oraz wewnętrznych. Stosowanie aktualnych przepisów.

Społeczne Zachowanie i funkcjonowanie obywateli podczas przebywania dużej grupy osób 
w określonym terenie, środkach transportu, sytuacji szczególnej wywołanej zdarzeniem 
krytycznym.

Kadrowe Posiadanie niezbędnych zasobów ludzkich z uwzględnieniem specjalizacji poszczególnych 
pododdziałów.

Szkoleniowe Zapewnienie przeszkolenia uczestniczących w operacjach policjantów w zakresie 
wykonywania funkcji Policji.

Dowodzenia Wyznaczenie osób o odpowiednich predyspozycjach i umiejętnościach oraz charyzmie 
wymaganej do zapewnienia kierowania operacjami policyjnymi.

Techniczne Posiadanie wymaganych zasobów sprzętowych, sprawność techniczna zasobów, organizacja 
wymaganego zaplecza.

Nadzorcze Weryfikacja zapewnienia wykonywania obowiązków przypisanych kierownikowi 
jednostki w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli formalnej, zarządczej 
i inspekcyjnej.

Logistyczne Zapewnienie dostępu do wymaganych zasobów w danym czasie i miejscu.
Finansowe Realizacja działań w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu środków finansowych 

wymaganych do realizacji inwestycji, nadzór nad prawidłowością realizacji płatności oraz 
prawidłowość rozliczeń publiczno-prawnych. Ujęcie wydatków w ewidencji księgowej.
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1 2
Strategiczne Właściwe opracowanie planów i ich wdrażanie zgodnie z założeniami.
Analityczne Bieżące oceny w zakresie dynamicznego rozwoju sytuacji, kierowania rekomendacji 

i wyciągania wniosków.

Źródło: opracowanie własne.

3. Zarządzanie ryzykiem wydarzeń szczególnych w Policji

W przypadku powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego Policja jest pierwszym 
ogniwem systemu reagowania. Stosownie do rozwoju sytuacji siły policyjne powinny być 
kierowanie i alokowane w obszarze zagrożenia. Dowodzenie siłami przejmuje dowódca akcji 
lub operacji policyjnej na podstawie dyspozycji właściwego przełożonego. We wszystkich 
zadaniach Policji obowiązują jednolite zasady i procedury dowodzenia, koncentracji sił 
i kierowania ich do działań.

Polityka zarządzania ryzykiem w komórkach Policji po uwzględnieniu rekomendacji 
audytora w zakresie przygotowania do wydarzeń szczególnych obejmowała realizację 
następujących czynności:

a) przeszkolenie osób odpowiedzialnych za realizację czynności w poszczególnych 
obszarach zarządzania (kierownictwo wyższego i średniego szczebla) odnośnie do 
podstaw realizacji czynności w zakresie dowodzenia na określonym poziomie;

b) wprowadzenie do obowiązujących przepisów wewnętrznych w zakresie kontroli 
zarządczej zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem;

c) szczegółowe określenie celów i zadań dla komponentów każdej operacji;
d) wskazanie realizowanych procesów i zidentyfikowanie właścicieli (bezpośrednio 

odpowiedzialnych za procesy);
e) określenie ryzyka, na jakie jest narażony dany proces (operacja);
f) bieżące identyfikowanie pojawiających się czynników ryzyka;
g) określenie poziomu wrażliwości procesów na ryzyko;
h) określenie poziomu akceptowalnego ryzyka dla poszczególnych procesów;
i) dokonanie interpretacji uzyskanych wyników;
j) wskazanie odpowiedzi na ryzyko,
k) monitorowanie mechanizmów ograniczających ryzyko oraz wpływu ryzyka na 

efekty działalności komórek.

Uwagi końcowe 

Zarządzanie operacjami policyjnymi w obszarze wydarzeń szczególnych wymaga prze-
prowadzenia na poziomie ex ante audytu wewnętrznego dotyczącego realizacji procesu 
przygotowawczego.
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Wartość dodana audytu wewnętrznego w obszarze działań związanych z wydarzeniami 
specjalnymi powinna dotyczyć następujących obszarów:

a) wsparcia audytora w identyfikacji obszarów zagrożenia;
b) agregacji przez audytora elementów składowych decydujących o sukcesie operacji;
c) przekazaniu kadrze kierowniczej komórek realizujących zadania wiedzy i know-how 

w zakresie metodyki analizy ryzyka;
d) pomocy w diagnozie czynników, kategorii i obszarów ryzyka;
e) monitoringu poprawności wdrożenia zarządzania ryzykiem;
f) oceny wykonywania czynności zarządzania ryzykiem w toku realizacji bieżących 

działań.
Profesjonalnie przeprowadzony audytu wewnętrzny powinien dostarczyć wymaganych 

informacji o miejscach wrażliwych, czyli takich które mogą w przyszłości doprowadzić do 
powstania nieprawidłowości, i zaproponować rekomendacje ograniczające możliwość ich 
materializacji i negatywnego wpływu na organizację.
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Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu 
zarządzania jednostkami administracji terytorialnej 

Małgorzata Asejczyk-Woroniecka*

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania analizy SWOT przez jedno-
stki administracji samorządowej do realizacji wybranych standardów systemu kontroli zarządczej oraz niektó-
rych wymagań normy ISO 9001:2015 dotyczącej systemu zarządzania jakością.
Metodologia badania – Zastosowano następujące metody badawcze: studia literatury, analizę wymagań praw-
nych i innych dotyczących przedmiotu opracowania. Wykorzystano również doświadczenia autorki wynikające 
ze współpracy z JST.
Wynik – W artykule dokonano charakterystyki techniki SWOT oraz jej zastosowania, przedstawiono możliwość 
praktycznego wykorzystania analizy SWOT do realizacji czterech standardów kontroli zarządczej oraz niektó-
rych wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015.
Oryginalność/wartość – Literatura przedmiotu nie zawiera wielu przykładów wykorzystania analizy SWOT do 
celów innych niż budowanie strategii. Opracowanie zawiera praktyczne wskazówki dla JST, w których obsza-
rach systemu zarządzania jednostką można wykorzystać wyniki analizy SWOT.

Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, system zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem, kontekst organizacji, 
samorząd terytorialny

Wprowadzenie

Analiza SWOT jest narzędziem wykorzystywanym przez jednostki samorządu terytorialne-
go (JST) głównie w procesie budowania strategii. Można zauważyć, iż znajduje ona również 
zastosowanie w innych obszarach zarządzania JST. Przykładami podejść, w których możliwe 
jest wykorzystanie analizy SWOT do innych celów niż określanie planów strategicznych, 
mogą być: system kontroli zarządczej oraz system zarządzania jakością zgodny z normą 
ISO 9001. Wymienione systemy znajdują szerokie zastosowanie oraz funkcjonują w polskiej 
administracji publicznej, w tym w jednostkach administracji terytorialnej. Warto podkre-
ślić, iż kontrola zarządcza jest obowiązkiem jednostek publicznych wyznaczonym przez 
ustawodawcę w Ustawie o finansach publicznych (2009). System ISO 9001 wdrażany jest na 
zasadzie dobrowolności, ale zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2015. 
Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

* mgr inż. Małgorzata Asejczyk-Woroniecka, doktorantka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 3, e-mail: m_asejczyk-
-woroniecka@go2.pl.
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System kontroli zarządczej mimo funkcjonowania w organizacjach publicznych już od 
około 6 lat ciągle jest obszarem wymagającym dookreślenia, w którym należy poszukiwać 
sposobów realizacji jego standardów wśród narzędzi i podejść dotychczas funkcjonujących 
w ramach teorii i zarządzania oraz w praktyce. Jednym z takich rozwiązań jest analiza 
SWOT, która znajduje zastosowanie podczas realizacji kilku standardów kontroli zarządczej 
zawartych w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 roku w sprawie stan-
dardów kontroli zarządczej. Technika ta może być również wykorzystywana do spełnienia 
niektórych wymagań systemu zarządzania jakością opartego na znowelizowanej normie ISO 
9001, która została opublikowana w 2015 roku. W ramach nowelizacji pojawiło się między 
innymi wymaganie dotyczące zrozumienia organizacji i jej kontekstu oraz wprowadzono 
podejście zwane risk-basedthinking. Wydaje się, że w realizacji ww. elementów normy 
analiza SWOT może się okazać bardzo przydatnym narzędziem.

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania analizy SWOT przez 
jednostki administracji terytorialnej do realizacji wybranych standardów systemu kontroli 
zarządczej oraz niektórych wymagań normy ISO 9001:2015 dotyczącej systemu zarządzania 
jakością. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie analizy literatury przedmiotu, 
unormowań prawnych i innych, a także doświadczeń autorki wynikających ze współpracy 
z jednostkami administracji publicznej w wyżej wymienionym zakresie.

1. Charakterystyka i zastosowanie analizy SWOT

Analiza SWOT jest powszechnie i głównie wykorzystywana w jednostkach publicznych, 
w zarządzaniu strategicznym, podczas budowania strategii danej organizacji. Jest narzę-
dziem diagnostycznym, czyli znajduje zastosowanie na samym początku procesu określania 
planów strategicznych. Literatura przedmiotu zawiera wiele różnych modeli planowania 
strategicznego, ale w odniesieniu do jednostek administracji publicznej najbardziej odpo-
wiednie wydaje się podejście zaprezentowane na rysunku 1, na którym wskazano również 
etap określania strategii, przy realizacji którego można wykorzystać analizę SWOT.

SWOT jest akronimem pierwszych liter angielskich słów, które określają cechy zasobów 
przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia (Pierścionek, 2011, s. 132):

 – Strenghts – silne strony organizacji,
 – Weaknesses – słabe strony organizacji,
 – Opportunities – szanse (okazje rozwojowe w otoczeniu),
 – Threats – zagrożenia występujące w otoczeniu.

Technika ta pozwala porównać mocne i słabe strony organizacji z szansami i zagroże-
niami płynącymi z otoczenia (Daniluk, 2015, s. 206). Mocne i słabe strony mają charakter 
wewnętrzny, tkwią w organizacji, natomiast szanse i zagrożenia mają charakter zewnętrzny, 
tkwią w otoczeniu jednostek (Gawroński, 2010, s. 171). Ze skrzyżowania tych dwóch po-
działów powstają cztery kategorie czynników (Gierszewska, Romanowska, 2009, s. 190):

 – zewnętrzne pozytywne – szanse,
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 – zewnętrzne negatywne – zagrożenia,
 – wewnętrzne pozytywne – mocne strony,
 – wewnętrzne negatywne – słabe strony.
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Rysunek 1. Etapy planowania strategicznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sroślak, Kozieł, Krzyżanowski (2004), s. 15.

Schemat klasyfikacji czynników wpływających na pozycję organizacji przedstawiono 
na rysunku 2.
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Rysunek 2. Klasyfikacja czynników w analizie SWOT
Źródło: Gierszewska, Romanowska (2009), s. 191.

Wyniki analizy słabych i mocnych stron skonfrontowane z szansami i zagrożeniami 
pozwalają na przeprowadzenie oceny wzajemnych oddziaływań (Żabińska, 1997, s. 47). 
Prowadzi to do równoległego zbadania relacji „z zewnątrz do wewnątrz” (TOWS) oraz 
z „wewnątrz na zewnątrz” (SWOT) przy wykorzystaniu odpowiednich zestawów pytań 
(Obłój, 2014, s. 280–281):

a) w analizie TOWS należy odpowiedzieć na następujące pytania: Czy dane zagrożenia 
osłabią kolejne siły? Czy dane szanse spotęgują zidentyfikowane siły? Czy dane za-
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grożenia spotęgują występujące słabości? Czy dane szanse pozwolą przezwyciężyć 
istniejące słabości?

b) w analizie SWOT należy o odpowiedzieć na następujące pytania: Czy zidentyfikowane 
siły pozwolą wykorzystać szanse, które mogą wystąpić? Czy zidentyfikowane słabo-
ści nie pozwolą na wykorzystanie mogących się pojawić szans? Czy zidentyfikowane 
siły pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpić zagrożeń? Czy zidentyfikowane 
słabości wzmocnią siłę oddziaływania mogących wystąpić zagrożeń?

Choć metoda ta nie należy do grupy narzędzi o wysokim stopniu skomplikowania i jej 
wytyczne, takie jak unikanie zagrożeń, wykorzystywanie szans, wzmacnianie słabych stron 
oraz opieranie się na mocnych stronach, są dosyć oczywiste, to ich realizacje w praktyce 
bywa trudna (Sroślak, Kozieł, Krzyżanowski, 2004, s. 27). Niemniej jednak narzędzie to 
funkcjonuje w teorii i praktyce zarządzania od ponad pół wieku, co może świadczyć o tym, 
iż znajduje szerokie zastosowanie oraz uznanie zarówno teoretyków, jak i praktyków. Do 
głównych zalet analizy SWOT można zaliczyć (Gierszewska, Romanowska, 2009, s. 190):

a) kompleksowość – w jednej macierzy zaprezentowane są wszystkie czynnik określa-
jące potencjał rozwojowy danej organizacji;

b) pozwala na koncentrację uwagi na najważniejszych czynnikach strategicznych;
c) uniwersalność;
d) umożliwia łatwe przejście od etapu analizy do etapu planowania;
e) wymusza dostrzeżenie wewnątrz organizacji atutów i słabości, a w otoczeniu zagro-

żeń i szans;
f) pozwala na rozróżnienie czynników na te, na które organizacja ma wpływ i na nich 

powinna koncentrować swoją uwagę, oraz na te, na które nie ma wpływu, ale musi je 
brać pod uwagę podczas określania strategii.

Krytycy stosowania tej metody wskazują między innymi, iż (Encyklopedia zarządzania):
a) jej wyniki są subiektywne, zbyt banalne i oczywiste;
b) brak dowodów jej skuteczności;
c) podział czynników na dwie kategorie, czyli na pozytywne i negatywne, jest zbytnim 

uproszczeniem;
d) zdarzają się czynniki, które nie pasują do żadnej z czterech kategorii;
e) brak analizy przyczyn słabych stron;
f) zlecanie przeprowadzenia analizy SWOT firmie zewnętrznej może powodować brak 

dopasowania wyników analizy do danej organizacji.
SWOT jest narzędziem na tyle uniwersalnym, że znajduje zastosowanie w różnych orga-

nizacjach, zarówno biznesowych, jak i non profit, czy jednostkach administracji publicznej. 
Można ją stosować na poziomie całej organizacji lub jej części, co znajduje uzasadnienie, 
gdyż na poziomie komórek organizacyjnych lub jednostek mogą występować znaczące 
różnice. W takim wypadku zniwelowany zostaje czynnik zbytniego uogólnienia wyników 
analizy. Należy również podkreślić, iż wyniki analizy SWOT mogą być bazą wyjściową do 
stosowania innych narzędzi wspomagających zarządzanie daną jednostką.
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2. Wykorzystanie analizy SWOT do realizacji standardów kontroli zarządczej

System kontroli zarządczej, choć nazwa na to nie wskazuje, można interpretować jako system 
zarządzania daną jednostką administracji publicznej. W związku z tym w celu realizacji jego 
założeń i standardów można, a nawet trzeba wykorzystywać różne narzędzia oraz techniki 
zarządzania. Takim właśnie narzędziem jest analiza SWOT, która jak wynika z tabeli 1, 
znajduje swoje zastosowanie na pewnych etapach realizacji czterech standardów kontroli 
zarządczej. Do grupy tych standardów należą:

 – Standard 6 Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,
 – Standard 7 Identyfikacja ryzyka,
 – Standard 20 Samoocena,
 – Standard 21 Audyt wewnętrzny.

Tabela 1

Wykorzystanie analizy SWOT do realizacji standardów kontroli zarządczej

Standard kontroli 
zarządczej Praktyczne wykorzystanie analizy SWOT w realizacji Standardu

1 2

Standard 6
Określenie 
celów i zadań, 
monitorowanie i ocena 
ich realizacji

Fragment opisu 
standardu:
Cele i zadania 
należy określać 
jasno i w co najmniej 
rocznej perspektywie 
(Komunikat, 2009).

Wyniki analizy SWOT powinny prowadzić do określania problemów, które 
są przeszkodą do dalszego rozwoju. Problemy powinny dać się przełożyć na 
cele i zadania strategiczne. Te z kolei należy dekomponować na cele i zadania 
operacyjne oraz na cele i zadnia poszczególnych komórek organizacyjnych. Należy 
pamiętać, że przeprowadzenie analizy SWOT nie zawsze musi prowadzić do 
określania długofalowej strategii w postaci jednego zwartego dokumentu. Wyniki 
analizy mogą się przekładać np. na: plany krótkookresowe, polityki, strategie 
sektorowe, programy itd., które realizuje się w krótszej perspektywie czasowej.
Określając cele i zadania na dany rok w danej jednostce, należy również odnieść 
się do celów i zadań strategicznych oraz operacyjnych, które są lub mogą być 
wynikiem przeprowadzonej analizy SWOT. 
Każda komórka organizacyjna danej jednostki powinna przełożyć cele i zadania 
wynikające z planów strategicznych na swoją bieżącą działalność, co w praktyce 
nie jest takie oczywiste. Z doświadczeń autorki wynika, iż JST, przystępując do 
określania celów i zadań na dany rok, mają problem ze wskazaniem źródeł, skąd te 
cele i zadania powinny pochodzić.
W tym wypadku wydaje się, że analiza SWOT znajduje zastosowanie, gdyż jest 
punktem wyjścia do określania bardzo konkretnych celów i zadań danej jednostki, 
zarówno w perspektywie długofalowej, jak i bieżącej działalności. Dodatkowo 
warto podkreślić, iż rzetelnie przeprowadzona analiza SWOT obejmuje badanie 
otoczenia oraz diagnozę sytuacji wewnętrznej, co może być swego rodzaju 
zabezpieczeniem dla jednostek przed pominięciem pewnych istotnych obszarów 
i może dać poczucie kompleksowości prowadzonych działań.
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1 2

Standard 7
Identyfikacja ryzyka

Fragment opisu 
standardu:
Nie rzadziej niż 
raz w roku należy 
dokonać identyfikacji 
ryzyka w odniesieniu 
do celów i zadań 
(Komunikat, 2009).

W celu zrealizowania założeń zarządzania ryzykiem w JST należy m.in. (Szewczuk, 
2010, s. 144–148, za: Jastrzębska, Janowicz-Lomott, Łyskawa, 2014, s. 89.):
 – rozpoznać otoczenie JST za pomocą analizy oraz wykorzystania informacji 

zawartych w stanach wczesnego ostrzegania i bazach informacyjnych,
 – określić mocne i słabe strony JST w wyniku analizy otoczenia, oszacowania 

zasobów służących lub mających służyć do realizacji zadań.
Wymienione elementy zawierają się w analizie SWOT.
Również w załączniku do Standardu zarządzania ryzykiem opublikowanym 
przez Federację Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (FERMA) 
wskazuje się, iż analiza SWOT jest jedną z technik zalecanych do wykorzystania 
w początkowych etapach procesu zarządzania ryzykiem. Jak podaje ww. 
standard, celem identyfikacji ryzyka jest określenie stopnia niepewności, na jaki 
jest narażona organizacja w kontekście realizacji swoich celów. Takie podejście 
wymaga szczegółowej wiedzy na temat danej organizacji, rynku, na którym 
funkcjonuje, oraz jej otoczenia (prawnego, społecznego, politycznego). Ważne 
jest także dogłębne zrozumienie celów strategicznych i operacyjnych organizacji, 
w tym czynników kluczowych dla osiągnięcia celów oraz zagrożeń i szans 
związanych z realizacją tych celów (Standard zarządzania…, 2002, s. 3–9). Godne 
uwagi są też wytyczne zawarte w normie ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem – 
Zasady i wytyczne, gdzie wskazuje się, że proces zarządzania ryzykiem powinien 
być poprzedzony zrozumieniem organizacji i jej kontekstu zarówno wewnętrznego, 
jak i zewnętrznego, co wprost koresponduje z czynnikami analizy SWOT. Autorka 
szerzej opisuje zagadnienie kontekstu JST w pkt 3 niniejszego artykułu.
Identyfikacja ryzyka polega w pierwszej kolejności na rozpoznaniu, określeniu 
i opisaniu rodzajów ryzyka, które mogą zagrozić realizacji celów danej jednostki. 
Należy pamiętać, iż rodzaje ryzyka mogą pochodzić z wnętrza organizacji, a także 
z jej otoczenia (Kumpiałowska, 2011, s. 49).
Z powyższego można wyciągnąć wniosek, iż analiza SWOT wpisuje się w jeden 
z pierwszych etapów procesu zarządzania ryzykiem, którym jest identyfikacja 
ryzyka, czyli jeden z ważniejszych elementów tego procesu.
Z analizy literatury przedmiotu wynika, iż analiza SWOT nie jest najpopularniejszą 
metodą identyfikacji ryzyka wskazywaną przez autorów, ale zdaniem autorki 
niniejszego artykułu może być śmiało stosowana w praktyce, gdyż jej założenia 
odpowiadają wymogom tego etapu, a wyniki przeprowadzonej analizy SWOT 
mogą stanowić bazę do dalszych działań w ramach procesu zarządzania ryzykiem. 
Warto podkreślić, iż wydaje się marnotrawstwem ze strony JST, jeżeli nie 
wykorzystują do identyfikacji ryzyka wyników już przeprowadzonej analizy 
SWOT w ramach np. budowania strategii, programów i polityk.
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1 2

Standard 20
Samoocena

Fragment opisu 
standardu:
Zaleca się 
przeprowadzenie 
co najmniej raz 
w roku samooceny 
systemu kontroli 
zarządczej przez 
osoby zarządzające 
i pracowników 
jednostki (Komunikat, 
2009).

Niezależnie od stosowanej techniki wyniki samooceny systemu kontroli zarządczej 
powinny dostarczyć informacji nt. słabych i mocnych stron jednostki, zarówno 
w kontekście stosowanych podejść/praktyk, jak i osiąganych wyników (Asejczyk- 
-Woroniecka, 2015, s. 276). Ponieważ te dwa czynniki – mocne i słabe strony – 
nawiązują do analizy SWOT, to można przyjąć, iż jej wyniki mogą stanowić cenne 
źródło informacji podczas przeprowadzania samooceny przez daną JST.
Każdy model samooceny posiada swoją specyfikę. Niektóre rozwiązania, takie 
jak model CAF (Wspólna Metoda Oceny), model EFQM (Model Doskonałości 
Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością) czy metoda PRI (metoda Planowania 
Rozwoju Instytucjonalnego), zawierają kryteria oceny odnoszące się w zasadzie 
do całości funkcjonowania danej organizacji. Natomiast dokonanie samooceny 
metodą kwestionariuszową proponuje Minister Finansów w Komunikacie nr 3 
z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny 
kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Niemniej jednak 
cel jest ten sam: diagnoza jednostki oraz podjęcie działań usprawniających. 
Zdaniem autorki wyniki analizy SWOT mogą stanowić jeden z rodzajów danych 
wejściowych w procesie samooceny systemu kontroli zarządczej. Rozważając 
kolejne kryteria, dokonujący oceny powinni uwzględniać również informacje nt. 
słabych i mocnych stron, które są wynikiem analizy SWOT. Jeżeli analiza SWOT 
już została przeprowadzona na inne potrzeby jednostki, to tym bardziej należy jej 
wyniki wykorzystać w tym procesie.
Warto jeszcze dodać, iż analiza SWOT przeprowadzana przez pracowników danej 
jednostki jest także swoistą formą samooceny.

Standard 21
Audyt wewnętrzny

Opisu standardu:
W przypadkach 
i na warunkach 
określonych w ustawie 
audytor wewnętrzny 
prowadzi obiektywną 
i niezależną ocenę 
kontroli zarządczej 
(Komunikat, 2009).

Według The Institute of Internal Auditors audyt wewnętrzny jest działalnością 
niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie 
działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej 
w uporządkowany sposób ocenie procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu 
organizacyjnego. Przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji 
osiągnąć cele, dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również 
poprzez doradztwo (Definicja audytu…, 2012, s. 3).
W wypadku audytu wewnętrznego, podobnie jak w procesie samooceny, 
wyniki analizy SWOT znajdują swoje zastosowanie jako dane wejściowe do 
tego procesu. Można się pokusić o stwierdzenie, że analiza SWOT to swego 
rodzaju udokumentowanie rzeczywistości, w jakiej znajduje się dana jednostka. 
W kontekście oceny przez audyt wewnętrzny ww. procesów oraz systemu kontroli 
zarządczej jako całości być może warto wykorzystać wyniki tej analizy jako 
źródło informacji dla audytora, w szczególności dotyczących słabych stron oraz 
zidentyfikowanych zagrożeń.

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione w tabeli 1 zastosowanie analizy SWOT w realizacji standardów kon-
troli zarządczej pokazuje, że w zasadzie jej wyniki mogą zostać wykorzystane przez JST 
jako dane wejściowe do dalszych działań w ramach realizacji rozważanych standardów. 
Oczywiście nie jest to jedyne źródło informacji na temat wnętrza i otoczenia jednostki, 
niemniej jest to narzędzie, które jest w zasięgu większości jednostek posiadających strategię, 
której opracowanie poprzedzono analizą SWOT. Z doświadczeń autorki wynika, iż jednostki 
nie zawsze mają świadomość tego, iż wyniki SWOT można jeszcze wykorzystać do innych 
celów niż budowanie strategii.
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3. Zastosowanie analizy SWOT w systemie zarządzania jakością  
ISO 9001:2015

Ostatnia nowelizacja normy ISO 9001 dotycząca systemu zarządzania jakością została 
opublikowana we wrześniu 2015 roku i przyniosła dosyć znaczące zmiany odnośnie do jej 
wymagań. Jednostki samorządowe chcące wdrożyć lub utrzymać już funkcjonujący system 
zarządzania jakością (SZJ) ISO 9001 będą musiały się zmierzyć z rewizją tego standardu. Do 
najważniejszych zmian można zaliczyć: zmianę struktury normy, zmiany dotyczące zakresu 
systemu, wzmocnienie podejścia procesowego, wprowadzenie pojęcia kontekst organizacji, 
wprowadzenie pojęcia strony zainteresowane, zmiany dotyczące przedstawiciela kierowni-
ctwa, wprowadzenie risk–based thinking („myślenia opartego na ryzyku”), zmiany dotyczące 
zarządzania dokumentacją oraz jej zakresu, wprowadzenie elementów zarządzania wiedzą 
oraz zarządzania zmianą. Przekładając te zmiany na konkretne wymagania normy oraz 
dokonując ich analizy w kontekście możliwości wykorzystania techniki SWOT, wydaje się, iż 
znajduje ona swoje zastosowanie w realizacji wymagań dotyczących dwóch aspektów, to jest: 

 – kontekstu organizacji oraz stron zainteresowanych,
 – uwzględniania rodzajów ryzyka i szans.

W rozdziale 4 normy, w pkt 4.1 wymagane jest, aby organizacja zdefiniowała czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne istotne z punktu widzenia działania celu organizacji, jej kierun-
ków strategicznych oraz wpływu na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych 
wyników SZJ. Należy również monitorować i dokonywać przeglądu informacji dotyczących 
tych czynników (Polski Komitet Normalizacyjny, 2015, s. 1). W uwagach dotyczących ww. 
wymagań, które są stanowią wyjaśnienie czy też interpretację danego wymagania, zawarte 
są następujące wskazówki:

a) czynniki mogą mieć pozytywne oraz negatywne aspekty;
b) kontekst zewnętrzny może obejmować czynniki dotyczące: przepisów prawnym, 

technologii, konkurencji, rynku, kultury, zagadnień społecznych i ekonomicznych 
w kontekście międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym;

c) kontekst wewnętrzny może obejmować czynniki dotyczące: wartości, kultury organiza-
cyjnej, wiedzy organizacji oraz jej wyników (Polski Komitet Normalizacyjny, 2015, s. 1).

Z kolei wymagania zawarte w pkt 4.2 normy odnoszą się do określenia oraz zrozumienia 
potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych w kontekście systemu zarządzania jakością oraz 
monitorowania i przeglądania tych informacji.

Wymagania pkt 4.1 oraz 4.2 należy traktować łącznie jako wymagania dotyczące 
środowiska wewnętrznego oraz otoczenia, w którym organizacja dąży do realizacji zapla-
nowanych celów. Próbując wykorzystać analizę SWOT do realizacji tych wymagań normy 
przez JST, należy przywołać teoretyczne jej podstawy w kontekście tych jednostek.

Analiza strategiczna zewnętrzna dokonywana techniką SWOT na przykładzie gminy 
obejmuje (Żabińska, 1997, s. 42–45):

 – otoczenie rynkowe gminy,
 – otoczenie demograficzne, kulturowe, społeczno-ekonomiczne,
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 – otoczenie konkurencyjne,
 – otoczenie regionalne, krajowe, międzynarodowe,
 – otoczenie polityczne oraz polityczno-gospodarcze,
 – otoczenie technologiczne. 

Natomiast komponentami badania przy wykorzystaniu metody SWOT na potrzeby 
analizy wewnętrznej na przykładzie gminy są (Żabińska, 1997, s. 42–45):

 – środowisko naturalne gminy,
 – ludność – zasoby pracy, zasoby materialne ludności, środowisko cywilizacyjne,
 – gospodarka w gminie i jej infrastruktura,
 – infrastruktura społeczna, jej zasoby i zakres usług dla mieszkańców,
 – system zarządzania gminą.

Jak wynika z powyższych rozważań, badanie środowiska wewnętrznego oraz zewnętrz-
nego na potrzeby analizy strategicznej jest badaniem szerszym niż badanie tych środo-
wisk na potrzeby systemu zarządzania jakością. Jest to zwłaszcza widoczne w wypadku 
środowiska wewnętrznego, gdzie określenie kontekstu wewnętrznego na potrzeby JST jest 
tylko jednym z elementów analizy wewnętrznej dokonywanej na potrzeby podejmowania 
decyzji strategicznych, a mianowicie dotyczy podpunktu dotyczącego systemu zarządzania 
gminą. Tym samym można przyjąć, iż analiza SWOT może stanowić użyteczne narzędzie do 
określania kontekstu organizacji w ramach systemu zarządzania jakością, natomiast zakres 
jego stosowania należy pozostawić do decyzji danej jednostki.

Kolejnym obszarem, gdzie metoda SWOT może znaleźć zastosowanie w ww. standar-
dzie, są wymagania odnoszące się do uwzględniania pojawiających się rodzajów ryzyka oraz 
szans podczas realizacji pewnych działań. Norma wskazuje kilka obszarów, gdzie należy 
tego dokonać. Do najważniejszych z nich zalicza się:

a) pkt 4.4: podczas identyfikacji procesów organizacja powinna również uwzględnić 
rodzaje ryzyka i szanse mogące pojawić się w tych procesach;

b) pkt 5.1.2: należy zapewnić, że zidentyfikowano rodzaje ryzyka i szanse mogące mieć 
wpław na zgodność wyrobu i usługi oraz zdolność do zwiększania zadowolenia 
klienta;

c) pkt 6.1.1: na etapie planowania systemu zarządzania jakością (SZJ) należy określić 
rodzaje ryzyka i szanse, aby zapewnić realizację celów jednostki oraz zapobiegać 
niepożądanym zdarzeniom.

Związek pomiędzy analizą SWOT a procesem zarządzaniem ryzykiem, a zwłaszcza 
etapem dotyczącym identyfikacji rodzajów ryzyka, został opisany szerzej w pkt 2 opracowa-
nia. Natomiast w wyżej przywołanej normie obok pojęcia ryzyka pojawia się pojęcie szansy, 
czyli zdarzenia o pozytywnych skutkach, które należy również uwzględniać w strategii 
podczas określania celów jednostki (COSO II, 2004, s. 59), a spełniając wymagania normy 
ISO 9001, w procesie planowania SZJ, podczas definiowania procesów oraz zapewnienia 
zgodności wyrobu i usługi. Identyfikacja szans, czyli okazji rozwojowych, jest również 
częścią analizy SWOT.
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Uwagi końcowe

Analiza SWOT, mimo iż jest techniką wykorzystywaną przez JST głównie do określania 
planów strategicznych, w tym celów i zadań strategicznych, może także być używana do 
realizacji innych elementów systemu zarządzania, na przykład w kontekście realizacji 
standardów kontroli zarządczej oraz spełniania wymagań systemu zarządzania jakością 
opartego na standardzie ISO 9001:2015. Ponieważ jest narzędziem diagnostycznym, naj-
częściej znajduje zastosowanie jako element wejściowy do realizacji innych działań, takich 
jak na przykład: określenie kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego jednostki, określanie 
celów i zadań krótkookresowych, zarządzanie ryzykiem, przeprowadzanie samooceny oraz 
audytu wewnętrznego. Z doświadczeń autorki wynika, że JST mają trudność z powiązaniem 
wyników analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby budowania strategii z realizacją ww. 
elementów, z dużą stratą dla tych jednostek. Wyniki przeprowadzonej analizy SWOT są na 
tyle obszernym materiałem, że można z niego wydobyć te elementy, które wspomagają lub 
są wręcz niezbędne do realizacji niektórych standardów kontroli zarządczej lub wymagań 
normy ISO 9001.

Katalog obszarów, gdzie analiza SWOT znajduje zastosowanie w JST, można jeszcze 
rozszerzać, na przykład o budżet zadaniowy. Dlatego autorka wpisuje się w poczet zwo-
lenników tego narzędzia, doceniając jego uniwersalność i szeroki zakres zastosowania 
w praktyce funkcjonowania JST. Niemniej jednak należy pamiętać, jak przy stosowaniu 
każdego innego narzędzia wspomagającego zarządzanie, że zakres jego zastosowania musi 
być dopasowany do specyfiki danej jednostki oraz jej potrzeb. W przeciwnym wypadku 
zniechęci się pracowników do sięgania po tę technikę oraz jej wyniki częściej niż tylko na 
potrzeby budowania strategii długookresowych.
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APPLYING ThE SWOT ANALYSIS IN IMPROvING ThE MANAGEMENT Of TERRITORIAL 
ADMINISTRATIoN uNITS

Abstract: Purpose – The aim of the article is to present theoretical the possibilities of applying SWOT analy-
sisto fulfilling standardsof management controlsystem and requirements of standard ISO 9001:2015 Quality 
management systems, in territorial administration.
Design/methodology/approach – Research methods applied in the paper: literature studying, analysis of law 
regulation and others related to the subject of the article, also there was used the author’s experience in coopera-
tion with territorial administration units.
Findings – The article contains characteristics of SWOT method and presents practical aspect applying SWOT 
analysis to realization of the fourmanagement controlsystem standards and several requirements of amended 
ISO 9001:2015 standard.
Originality/value – Literature related to the subject of this paper, does not contain many examples of applying 
SWOT for purposes other than building strategies, practical instruction for territorial administration units, in 
which part of management system is possible to use SWOT technique.

Keywords: management control system (managerial control system), quality management system, risk mana-
gement, context of the organization, territorial administration
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Informacja sprawozdawcza o ryzyku działalności  
na przykładzie spółek sektora paliwowego

Agnieszka Judkowiak, Krzysztof Dziadek*

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest weryfikacja zakresu ujawnień na temat zarządzania ryzykiem finanso-
wym w spółkach giełdowych, jak również prezentacja podejmowanych procedur w zakresie poszczególnych 
rodzajów ryzyka w wybranych spółkach branży paliwowej.
Metodologia badania – Studia literaturowe, analiza aktów prawnych z zakresu rachunkowości oraz analiza 
sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wynik – Na podstawie przeprowadzonych badań zweryfikowano wypełnianie przez spółki giełdowe obowiąz-
ków informacyjnych z zakresu zarządzania ryzykiem.
Oryginalność/wartość – W artykule podjęto próbę oceny ujawnień informacji w sprawozdaniach finansowych 
spółek giełdowych na temat zarządzania ryzykiem w zakresie instrumentów finansowych.

Słowa kluczowe: ryzyko, instrumenty finansowe, MSR/MSSF

Wprowadzenie 

Informacja odgrywa dużą rolę w życiu gospodarczym. Jest pierwszym pożądanym przez 
inwestora elementem w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. Dla inwestora 
podstawowym źródłem informacji na temat sytuacji finansowej, wyników działalności oraz 
przepływów pieniężnych spółki jest sprawozdanie finansowe. Niezwykle istotną jego częścią 
jest informacja na temat zarządzania ryzykiem finansowym, za pomocą której użytkownik 
ma możliwość identyfikowania ryzyka związanego z posiadaniem i wykorzystywaniem 
przez spółki instrumentów finansowych.

Celem artykułu jest weryfikacja zakresu ujawnień na temat zarządzania ryzykiem 
finansowym w spółkach giełdowych, jak również prezentacja podejmowanych procedur 
w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka w wybranych spółkach branży paliwowej. 
Przyjęte w artykule metody badawcze opierają się na studiach literaturowych, analizie 
aktów prawnych z zakresu rachunkowości oraz analizie sprawozdań finansowych spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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Analiza ujawnianych przez spółki giełdowe informacji na temat ryzyka dotyczącego 
instrumentów finansowych została przeprowadzona z wykorzystaniem listy pytań kontrol-
nych sporządzonej na podstawie wymagań określonych w międzynarodowych przepisach 
prawa bilansowego.

1. Istota instrumentów finansowych i obowiązek ujawniania informacji 
w zakresie ryzyka

Postępująca liberalizacja i globalizacja współczesnego świata, dynamiczny rozwój rynków  
finansowych spowodowały powstanie nowych instrumentów finansowych. Zwiększył się także 
zakres ich wykorzystania (Krzywda, 2005, s. 15). Ponadto przełom lat 2007/2008 odcisnął się 
na kartach historii gospodarczej jako początek globalnego kryzysu finansowego. Z perspek-
tywy czasu uwidocznił on, jak zdradliwe mogą być instrumenty finansowe w połączeniu 
chciwością i nieodpowiedzialnością banków i ich doradców (Pakuła, 2010, s. 64). W związku 
z tym międzynarodowe gremium stanowiące wytyczne bilansowe – Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości – zauważyło wzrost zapotrzebowania użytkowników sprawo-
zdań finansowych na informację o narażeniu jednostek gospodarczych na ryzyko i sposobach 
zarządzania nim. Większa przejrzystość spółki w zakresie ryzyka daje bowiem inwestorom 
szansę na wnikliwą analizę i ocenę ryzyka oraz stopy zwrotu (MSSF 7, 2014).

W rachunkowości instrument finansowy rozumiany jest jako umowa, która skutkuje 
powstaniem u jednej ze stron transakcji aktywów finansowych, a u drugiej – zobowiązań 
finansowych lub instrumentów kapitałowych. W tabeli 1 zaprezentowano typowe przykłady 
aktywów finansowych, zobowiązań finansowych i instrumentów kapitałowych będących 
konsekwencją zawarcia umowy „instrument finansowy”.

Wykorzystywanie instrumentów finansowych w praktyce gospodarczej niesie ze sobą 
ryzyko1, o którym jednostki gospodarcze są zobligowane poinformować w swoich sprawo-
zdaniach finansowych lub innym towarzyszącym dokumencie (np. komentarzu zarządu). 
Wytyczne w zakresie ujawnień informacji na temat instrumentów finansowych, w tym 
o ryzyku z nimi związanym, zamieszczono w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie 
informacji.

1  Dla potrzeb niniejszego opracowania ryzyko to „wynikające z posiadania niepełnej informacji, kwanty-
fikowane zagrożenie wystąpienia zdarzeń, mających negatywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa, 
będące rezultatem podjęcia decyzji lub wystąpienia zmian w otoczeniu odmiennych od oczekiwanych” (Żebruń, 
2010, s. 14).
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Tabela 1

Przykłady aktywów finansowych, zobowiązań finansowych i instrumentów kapitałowych

Aktywa 
finansowe

lokaty terminowe, depozyty bankowe, środki na rachunku bankowym i dewizowym, 
obligacje Skarbu Państwa, obligacje przedsiębiorstw, należności z tytułu udzielonych 
pożyczek, należności wekslowe, należności handlowe, zwrotne kaucje i kwoty wpłacone 
jako zabezpieczenia realizacji m.in. instrumentów finansowych, kwoty wniesione związane 
z subskrypcją na akcje innego podmiotu, zaliczki wpłacone na zakup obligacji innego 
podmiotu, akcje/udziały innych podmiotów, kontrakty terminowe na zakup walut, na których 
rozliczeniu można oczekiwać zrealizowania zysku, lub zakup waluty poniżej oczekiwanego 
kursu rynkowego, kontrakty terminowe na zakup akcji innego podmiotu, które zgodnie 
z oczekiwaniami pozwolą kupić akcje poniżej ich wartości godziwej, kontrakty, które 
pozwolą dziś lub w przyszłości kupić składnik aktywów po określonej cenie

Zobowiązania 
finansowe

zaciągnięte kredyty bankowe, zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, 
zobowiązania z tytułu leasingu, kontrakty będące instrumentem pochodnym, który będzie 
rozliczony (lub może być rozliczony) we własnych instrumentach kapitałowych lub w inny 
sposób niż przez wymianę ustalonej kwoty środków pieniężnych lub innych aktywów 
finansowych na ustaloną liczbę jej własnych instrumentów kapitałowych, kontrakty 
niebędące instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony (lub może być rozliczony) 
we własnych instrumentach kapitałowych i z którego wynika lub może wynikać 
obowiązek dostarczenia przez tę jednostkę zmiennej liczby jej własnych instrumentów 
kapitałowych

Instrumenty 
kapitałowe

nieuprzywilejowane akcje/udziały

Źródło: opracowanie własne na podstawie Frendzel (2010), s. 10; Garstecki, Kamela-Sowińska (2014), s. 68–72.

Standard wymienia trzy podstawowe rodzaje ryzyka2 związanego z instrumentami 
finansowymi: rynkowe (walutowe, stopy procentowej, cenowe), płynności, kredytowe.

Ryzyko rynkowe to ryzyko, w którym zmiany cen rynkowych (spowodowane zmianami 
kursów walut, stóp procentowych oraz innymi czynnikami charakterystycznymi dla danego 
instrumentu finansowego lub jego emitenta) będą powodowały wahania wartości godziwej 
instrumentu finansowego lub związanych z nimi przyszłych przepływów pieniężnych. 
Ryzyko kredytowe dotyczy poniesienia ewentualnej straty w związku z niewywiązaniem 
się kontrahenta ze zobowiązania powstałego na skutek instrumentu finansowego. Ryzyko 
płynności jest związane z pojawieniem się problemów z regulacją własnych zobowiązań 
finansowych3.

Biorąc pod uwagę ograniczenia objętościowe artykułu, autorzy zadecydowali się za-
prezentować obowiązkowe ujawnienia informacji na temat ryzyka w części empirycznej, 
tym samym informując, iż obligatoryjne ujawnienia prezentowane w MSSF 7 stanowią 
w niniejszej analizie listę kontrolną, którą posłużono się przy weryfikacji stanu ujawnień 
o ryzyku w spółkach giełdowych.

2  Transdyscyplinarne podejście do klasyfikacji ryzyka zob. np.: Karmańska (2008), s. 446–475; Tarczyński 
(2003), s. 143–149.

3  Szerzej na temat rodzajów ryzyka dotyczących instrumentów finansowych np.: Czajor (2013), s. 290–310; 
Frendzel, Ignatowski, Kabalski (2011), s. 122–163.
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2. Ujawnianie informacji na temat ryzyka w sprawozdaniach finansowych 
spółek giełdowych

Dla zrealizowania celu niniejszego opracowania przeprowadzono analizę 66 jednostkowych 
rocznych sprawozdań finansowych za 2013 rok, sporządzonych przez spółki giełdowe konty-
nuujące działalność i pochodzące z różnych branż, w tym z branży paliwowej4. Obligatoryjne 
ujawnienia oraz osiągnięte wyniki zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2

Ujawnienia na temat ryzyka w sprawozdaniach spółek giełdowych

Treść pytania Szt. % 

1 2 3 4

O
gó

ln
e

Czy w sprawozdaniu finansowym jednostka prezentuje stopień narażenia na ryzyko 
oraz sposób jego powstania?

58 88,0

Czy prezentowane są cele, polityka i procesy zarządzania ryzykiem? 49 74,0

Czy jednostka przedstawia stosowane metody wyceny ryzyka? 7 11,0

Czy w sprawozdaniu przedstawiono skrócone dane ilościowe dotyczące stopnia 
narażenia na ryzyko na dzień sprawozdawczy?

31 47,0

Czy jednostka przedstawia koncentrację poszczególnych rodzajów ryzyka? 16 24,0

Ry
zy

ko
 k

re
dy

to
w

e

Czy jednostka prezentuje kwotę, która najlepiej odzwierciedla maksymalne 
narażenia na ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy (bez uwzględnienia 
posiadanych zabezpieczeń)?

34 52,0

Czy jednostka przedstawia opis zabezpieczenia utrzymywanego jako papier 
wartościowy oraz innych czynników poprawiających warunki kredytowania 
wraz z opisem ich skutków finansowych w odniesieniu do kwoty, która najlepiej 
odzwierciedla maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe?

2 0,3

Czy w sprawozdaniu zaprezentowano informacje o jakości kredytowej aktywów 
finansowych ani nieprzeterminowanych, ani w stosunku do których nie nastąpiła 
utrata wartości?

55 83,0

Czy zaprezentowano analizę wiekową aktywów finansowych, które są 
przeterminowane na dzień sprawozdawczy, lecz w przypadku których nie nastąpiła 
utrata wartości?

57 86,0

Czy przedstawiono analizę składników aktywów finansowych, w przypadku 
których indywidualnie wykazano utratę wartości?

14 21,0

Czy jednostka przedstawia opis zabezpieczenia w odniesieniu do poprzednich 
kategorii?

2 0,3

Ry
zy

ko
 

pł
yn

no
śc

i Czy w sprawozdaniu finansowym przedstawiono analizę wymagalności 
zobowiązań finansowych wraz z terminami ich wymagalności?

58 88,0

Czy jednostka prezentuje sposób zarządzania ryzykiem płynności? 45 74,0

4  W próbie badawczej wystąpiły spółki z sektora: informatycznego, budowlanego, przemysłu elektromaszy-
nowego, handlu hurtowego, deweloperskiego, przemysłu chemicznego, przemysłu lekkiego, przemysłu materiałów 
budowlanych, przemysłu spożywczego, a także przemysłu metalowego, paliwowego oraz telekomunikacji. 
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1 2 3 4

Ry
zy

ko
 ry

nk
ow

e Czy jednostka prezentuje analizę wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka 
rynkowego (wpływ na wynik finansowy i kapitał własny w przypadku 
potencjalnego wystąpienia zmian odpowiednich czynników ryzyka?

31 47,0

Czy przedstawiono metody i założenia stosowane przy sporządzaniu analizy 
wrażliwości?

13 20,0

Czy jednostka wyjawia, iż analizy wrażliwości są niereprezentatywne? 0 0

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsza część analizy (część ogólna) dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka. Wynika 
z niej, że większość zbadanych jednostek (88%) zaprezentowała informację o stopniu na-
rażenia spółki na ryzyko w sprawozdaniu finansowym. Niecałe 75% przedstawiło przyjętą 
politykę, cele i zasady zarządzania ryzykiem. Pozostałe spółki zaprezentowały politykę 
zarządzania ryzykiem bardzo ogólnikowo, bez wskazania procedur stosowanych dla po-
szczególnych rodzajów ryzyka. Informacje na temat metod wyceny ryzyka przedstawiło 
zaledwie 7 spółek. Dane ilościowe w formie syntetycznej odnośnie do stopnia narażenia na 
ryzyko pojawiły się w 58 spółkach (88%).

Połowa spółek wykazała kwotę maksymalnego narażenia na ryzyko kredytowe. 
Większość spółek nie zaprezentowała informacji na temat zabezpieczenia kwoty mak-
symalnie narażonej ani też opisu zastosowanych zabezpieczeń w stosunku do pozycji 
przeterminowanych.

W zakresie ryzyka płynności 45 spółek przedstawiało sposób zarządzania tym rodzajem 
ryzyka. Prawie 90% spółek ujawniło analizę zobowiązań finansowych wraz z terminami 
ich wymagalności. W większości przypadków prezentacja ograniczała się do wskazania 
terminów wymagalności kredytów bankowych, a ponadto informacja ta była prezentowana 
w nocie dotyczącej zobowiązań finansowych/zaciągniętych kredytów bankowych.

Ryzyko cenowe to najrzadziej wskazywane ryzyko spośród wszystkich rodzajów ryzyka 
związanych z instrumentami finansowymi.

W badanej próbie wystąpiły trzy spółki pochodzące z sektora paliwowego: Grupa Lotos 
S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Petrolinvest S.A. Ryzyko finansowe5 
jest jednym z rodzajów ryzyka występujących w branży paliwowej. Prezentowane przez wy-
szczególnione spółki informacje z zakresu ryzyka są precyzyjnie i rzetelnie przygotowane. 
W tabeli 3 zaprezentowano instrumenty finansowe narażone na poszczególne rodzaje ryzyka 
oraz stosowane przez spółki procedury w zakresie zarządzania ryzykiem.

Przedstawione w tabeli 3 dane wykazują, iż najczęściej narażonymi na ryzyko finansowe 
instrumentami finansowymi są: lokaty, kredyty i instrumenty pochodne. Nie wyszczególnio-
no w tabeli ryzyka cenowego, gdyż w tym przypadku jednostki prezentują czynniki ryzyka, 
a nie bezpośrednio instrumenty finansowe.

W branży paliwowej ryzyko cenowe związane jest ze zmiennością marży rafineryjnej 
stanowiącej różnicę pomiędzy płynnymi indeksami referencyjnego koszyka produktów naf-

5  Ryzyko związane z instrumentami finansowymi.
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towych (np. paliwa lotniczego, benzyn, olejów napędowych, olejów opałowych) a płynnym 
indeksem referencyjnego surowca (np. ropa Ural), z obrotem energią elektryczną, prawami 
majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii oraz uprawnieniami do 
emisji dwutlenku węgla, ze zmiennością poziomu cen w zakresie ilości zapasów surowców 
i produktów odbiegających od wymaganego poziomu zapasów obowiązkowych i opera-
cyjnych. Jedna ze spółek nie wskazała ani czynników, ani procedur dotyczących ryzyka 
cenowego.

Tabela 3

Instrumenty finansowe narażone na ryzyko finansowe i procedury postępowania w spółkach z bran-
ży paliwowej

Ryzyko Spółka A Spółka B Spółka C

1 2 3 4

Ry
zy

ko
 k

re
dy

to
w

e IF* brak informacji środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty, aktywa 
finansowe dostępne 
do sprzedaży, niektóre 
instrumenty pochodne

udzielone pożyczki, transakcje 
lokacyjne, instrumenty pochodne

P** sprzedaż zweryfikowanym 
klientom, wstępna 
weryfikacja klientów, którzy 
korzystają z odroczonych 
terminów płatności/
kredytów kupieckich/limitów 
kredytowych, zachowanie 
odpowiednich standardów 
w zakresie analizy kredytowej, 
kontrola wiarygodności 
finansowej obecnych 
i potencjalnych partnerów 
transakcji finansowych

sprzedaż 
zweryfikowanym 
klientom, płatności 
wyłącznie gotówkowe 
w przypadku nowych 
klientów oraz 
o słabej kondycji 
finansowej, monitoring 
terminowości 
przelewów/
stanów należności, 
transakcje głównie 
z renomowanymi 
firmami/klientami 
o dobrej zdolności 
kredytowej, wstępna 
weryfikacja klientów, 
którzy korzystają 
z odroczonych 
terminów płatności/
kredytów kupieckich/
limitów kredytowych, 
zakupy w formie 
przedpłaty

weksle handlowe, bieżąca ocena 
zdolności kredytowej wraz 
z bieżącym monitoringiem 
(raporty wywiadowni 
gospodarczej, rejestry 
dłużników), hipoteki, gwarancje 
bankowe, udzielanie pożyczek 
wyłącznie spółkom portfelowym, 
ocena i bieżący monitoring 
sytuacji finansowej klienta/
kontrahenta, poręczenia, 
współpraca z kilkoma bankami/
instytucjami, przy wyborze 
partnerów finansowych spółka 
kieruje się przede wszystkim 
ich standingiem finansowym 
zweryfikowanym przez agencje 
ratingowe, a także udziałem 
w rynku oraz posiadaną 
reputacją, umowy ramowe 
z bankami szczegółowo 
regulujące warunki zawierania 
i rozliczania wszelkich 
transakcji finansowych, 
kaucje, cesja wierzytelności, 
depozyt pieniężny w rachunku 
wskazanym przez Spółkę
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1 2 3 4

Ry
zy

ko
 p

ły
nn

oś
ci IF* kredyty bankowe, kredyt 

w rachunku bieżącym
leasing finansowy, 
kredyty bankowe, 
kredyt w rachunku 
bieżącym, limity 
factoringowe

linie kredytowe, obligacje

P** bieżące monitorowanie 
prognozowanych przepływów 
pieniężnych z działalności 
operacyjnej, analizy 
kapitału obrotowego, limity 
w zakresie mało płynnych 
kasowych instrumentów 
finansowych, limity kredytowe 
dla partnerów transakcji 
finansowych i handlowych, 
zapewnienie odpowiedniej 
jakości i zróżnicowania 
dostępnych źródeł 
finansowania, procesy kontroli 
wewnętrznej oraz efektywność 
organizacyjna zapewniająca 
szybkie działanie 
w warunkach awaryjnych

dywersyfikacja źródeł 
finansowania

bieżąca kontrola i monitoring 
płynności, stosowanie procedur 
zarządzania płynnością w spółce

Ry
zy

ko
 st

op
y 

pr
oc

en
to

w
ej IF* lokaty, udzielone 

pożyczki, środki pieniężne 
i ich ekwiwalenty, depozyty 
zabezpieczające, cash pool, 
kredyt w rachunku bieżącym, 
kredyt inwestycyjny, pochodne 
instrumenty finansowe

udzielone pożyczki, 
kredyty i pożyczki 
o zmiennej stopie 
procentowej, 
długoterminowe 
zobowiązania finansowe

udzielone pożyczki, 
wyemitowane obligacje

P** transakcje zabezpieczające brak informacji transakcje zabezpieczające

Ry
zy

ko
 w

al
ut

ow
e IF* kontrakty handlowe, lokaty, 

depozyty zabezpieczające, 
środki pieniężne w walutach 
obcych, pożyczki, pochodne 
instrumenty finansowe

kontrakty handlowe kontrakty handlowe, pożyczki

P** rachunkowość zabezpieczeń, 
aktywne zarządzanie pozycją 
walutową, kształtujące 
ją w zależności od 
przewidywanego rozwoju 
sytuacji rynkowej

finansowanie aktywów 
nominowanych 
w walutach obcych 
i narażanych na 
ryzyko kursowe ze 
źródeł nominowanych 
w odpowiadającej im 
walucie

rachunkowość zabezpieczeń

* instrumenty finansowe, ** procedury

Źródło: opracowanie własne.
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W ramach wskazanych procedur spółki posługują się podstawowymi narzędziami 
zabezpieczającymi poszczególne rodzaje ryzyka, jak: bieżące analizy stanów należności 
i zobowiązań, weryfikacja wiarygodności i zdolności kredytowej kontrahentów czy dywer-
syfikacja źródeł finansowania. Stosowane są również transakcje zabezpieczające (zwłaszcza 
w przypadku ryzyka cenowego – np. swapy towarowe, opcje azjatyckie call z rozliczeniem 
europejskim, strategie opcyjne risk reversal), a także rachunkowość zabezpieczeń – zwłasz-
cza w zakresie ryzyka walutowego.

Uwagi końcowe

Przeprowadzona analiza dotycząca zakresu ujawnień informacji na temat ryzyka finanso-
wego pozwala wyodrębnić następujące wnioski:

1. Zarządzający spółkami giełdowymi są świadomi konieczności upubliczniania 
informacji na temat ryzyka, o czym świadczy fakt, iż informacja na temat ryzyka 
finansowego bez względu na jej zakres znalazła się we wszystkich przeanalizowanych 
sprawozdaniach finansowych.

2. Badanie potwierdziło hipotezę, iż w wielu przypadkach spółki wypełniają jedynie 
obowiązek prawny, a nie przejawiają chęci faktycznego doinformowania użytkow-
nika sprawozdania finansowego. Takie wrażenie można odnieść po zamieszczanych 
w wielu przypadkach tych samych, powielonych, niezindywidualizowanych opisach 
polityki zarządzania ryzykiem.

3. Sam fakt ujawnienia danej informacji nie potwierdza jej jakości. Bazując wyłącznie 
na danych z tabeli 2, można zaobserwować, z jak różną szczegółowością spółki 
prezentują w swoich sprawozdaniach finansowych informacje na temat ryzyka.

Nie należy też zapominać, iż zweryfikowanie ujawnień na temat ryzyka w wielu przy-
padkach wymagało od autorów analizy całego sprawozdania finansowego, gdyż MSSF 7 nie 
wskazuje miejsca w sprawozdaniu finansowym, w którym informacja powinna się znaleźć. 
Ponadto informacja na temat ryzyka finansowego jest przedstawiana w odosobnieniu od 
innych rodzajów ryzyka związanych z daną spółką, o których informacja prezentowana jest 
w sprawozdaniu z działalności zarządu.
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Wynik – W artykule przedstawiono modelowe rozwiązania w zakresie pomiaru dokonań wykorzystywanego do 
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Wprowadzenie 

Współczesne społeczeństwo oczekuje, że usługi świadczone przez jednostki sektora 
publicznego będą coraz skuteczniejsze i dostosowane do zmieniających się potrzeb ich 
interesariuszy. Zaspokajanie tych potrzeb wymaga efektywniejszego i bardziej elastycznego 
gospodarowania ograniczonymi zasobami ludzkimi i finansowymi niezbędnymi do realizacji 
bieżących i strategicznych celów tych jednostek. Zapewnienie skuteczności działań tych 
jednostek wymaga od zarządzających bieżącego kontrolowania i monitorowania sposobu 
i stopnia realizacji tych celów. Instrumentem wspomagającym te działania w jednostkach 
sektora finansów publicznych może być audyt wewnętrzny. Ideą jego wdrażania w jednostkach 
tego sektora jest obiektywna i niezależna ocena efektywności systemu zarządzania i kontroli 
oraz działania doradcze mające na celu usprawnienie ich funkcjonowania. Realizacja tych 
zadań przez audytora może przebiegać w odmienny sposób i z różnym efektem. Dlatego też 
zarządzający i jednostki nadrzędne powinny mieć narzędzie, które wspomoże ich w ocenie 
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funkcjonowania audytu wewnętrznego w danej organizacji sektora publicznego. Narzędziem 
takim może być zbilansowana karta wyników (balanced scorecard), która umożliwia  
przeprowadzenie takich ocen w różnych płaszczyznach działania audytu.

Celem artykułu jest przedstawienie projektu wykorzystania zbilansowanej karty 
wyników jako narzędzia pomiaru dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora 
finansów publicznych.

Realizacja tego celu wymagała badań literaturowych, które przedstawiono w pierwszej 
części artykułu. Druga natomiast część została poświęcona opracowaniu zbilansowanej 
karty wyników służącej ocenie sprawności funkcjonowania audytu wewnętrznego w jed-
nostkach sektora finansów publicznych.

1. Przesłanki zastosowania BSC do oceny audytu wewnętrznego

Zadaniem audytora jest systematyczne, niezależne i obiektywne działanie mające na celu 
ocenę efektywności systemu kontroli i procesów zarządzania ryzykiem w organizacji. Ocena 
ta stanowi następnie podstawę do ujawnienia braków i błędów oraz wskazania sposobów 
podniesienia jakości i wydajności pracy w organizacji. Jednostki sektora finansów publi-
cznych są szczególnie predysponowane do wprowadzania audytu wewnętrznego ze względu 
na finansowanie ich działalności ze środków publicznych. Wymóg stosowania audytu 
wewnętrznego jest podyktowany jednak przede wszystkim przepisami ustawy o finansach 
publicznych, gdzie w art. 274 określono podmioty zobowiązane do jego wdrożenia.

Od pracy audytora wymaga się, aby była ona efektywna i skuteczna ze względu na 
konieczność wspomagania kierownictwa jednostek w sprawnej realizacji ich celów i zadań. 
W związku z tym powinna ona podlegać ocenom dokonywanym zarówno przez kierownic-
two, jak i organy nadrzędne. Problem jest tym bardziej znaczący, że w sektorze publicznym 
na potrzeby audytu może być stworzona komórka audytu zatrudniająca kilku audytorów. 
Audytor może być zatrudniony w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej, względnie 
pracować jako usługodawca (Szymańska, 2013, s. 287; Szczepankiewicz, Simon, 2011,  
s. 376). Proponowanym narzędziem do oceny audytu wewnętrznego jest zbilansowana karta 
wyników. Do podstawowych przesłanek jej stosowania należą:

a) wielowymiarowe podejście do oceny działalności audytu;
b) przeniesienie zamierzeń strategicznych komórki audytu na konkretne rozwiązania 

operacyjne;
c) komunikowanie i wyjaśnianie celów funkcjonowania komórek audytu zarządzają-

cym, pracownikom i organom nadrzędnym;
d) rozpoznanie, które czynniki krytyczne wymagają uwagi, sygnalizacja miejsc wyma-

gających usprawnienia;
e) mobilizowanie do zmian zgodnych ze strategicznymi celami komórki audytu;
f) wzmocnienie motywacji kierownictwa do osiągnięcia przyjętych celów;
g) uczynienie z realizacji planów strategicznych kluczowej kompetencji audytora;
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h) ciągłe doskonalenie systemu raportowania w powiązaniu z realizowaną strategią 
komórki audytu oraz strategią przedsiębiorstwa;

i) powiązanie strategii przedsiębiorstwa z planami strategicznymi audytora.
Należy podkreślić, iż wykorzystanie zbilansowanej karty wyników do pomiaru dokonań 

realizowanych przez komórki audytu w jednostkach sektora finansów publicznych wnosi 
wartość dodaną do audytu, jak i całości przedsiębiorstwa przez ujawnienie braków i wska-
zanie sposobów na podniesienie jakości i wydajności pracy.

2. Budowa BSC na potrzeby oceny audytu wewnętrznego w jednostce sektora 
finansów publicznych

Autorzy pierwotnej koncepcji zbilansowanej karty wyników wykorzystali kartę jako in-
strument przełożenia misji i strategii na spójny zestaw mierników na potrzeby zarządzania 
strategicznego organizacji. Podzielili cele strategiczne przedsiębiorstwa i mierniki ich osią-
gania na cztery grupy, które nazwali perspektywami. Wyodrębnili perspektywę finansową, 
klienta, procesów wewnętrznych oraz perspektywę uczenia się i wzrostu (Kaplan, Norton, 
2007, s. 42–44; 2010, s. 97). W każdej perspektywie określono cele strategiczne przedsię-
biorstwa, mierniki służące monitorowaniu stopnia osiągania tych celów, cele szczegółowe 
wprowadzone drogą kwantyfikacji celów ogólnych oraz zbiór działań i inicjatyw podejmo-
wanych, aby te cele osiągnąć. Taka konstrukcja karty zapewniła kompleksowe spojrzenie na 
działalność całego przedsiębiorstwa, ponieważ cele i mierniki są połączone siecią powiązań 
i zależności przyczynowo-skutkowych (Nita, 2008, s. 415). W odniesieniu do jednostek 
sektora finansów publicznych liczne przykłady pomiaru wyników zostały przedstawione 
w opracowaniu T. Strąka (2012, s. 23–401).

Przedstawiona w artykule propozycja pomiaru dokonań dotyczy tylko jednego elementu 
struktury zarządzania jednostką tego sektora, którą jest audyt wewnętrzny. Koncepcja ta 
może znaleźć głównie zastosowanie w jednostkach, które posiadają rozbudowaną komórkę 
audytu wewnętrznego. W literaturze przedmiotu są opracowane zbilansowane karty 
wyników dla audytu wewnętrznego dotyczące sektora przedsiębiorstw (Anderson, Koonce, 
Marchant, 1991, s. 37–42; Friego, 2002, s. 56; Archie 2009, s. 65; Raaum, Morgan, 2009,  
s. 78). W opracowaniach wyodrębnia się cztery perspektywy, do których należą: perspek-
tywa komitetu/rady lub komórki audytu, perspektywa klienta, perspektywa procesów 
wewnętrznych oraz perspektywa innowacji i wydajności. Układ i strukturę takiej karty 
przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Balanced scorecard dla audytu wewnętrznego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Anderson, Koonce, Marchant (1991), s. 37–42; 
Friego (2002), s. 56; Archie (2009), s. 65. 
 

Propozycja autorki polega na implementacji tej karty dla oceny  

funkcjonowania komórek audytu w jednostkach sektora publicznego. 

Rysunek 1. Balanced scorecard dla audytu wewnętrznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Anderson, Koonce, Marchant (1991), s. 37–42; Friego (2002), s. 56; 
Archie (2009), s. 65.

Propozycja autorki polega na implementacji tej karty dla oceny  funkcjonowania 
komórek audytu w jednostkach sektora publicznego. Ponadto w rozwiązaniu tym proponuje 
się rozdzielenie perspektywy klientów na wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. 
Wydzielenie oddzielnych perspektyw dla tych grup interesariuszy jest podyktowane nieco 
odmiennymi celami i oczekiwaniami wobec efektów pracy audytorów. Punktem wyjścia do 
opracowania modelu zbilansowanej karty wyników dla audytu wewnętrznego w jednostkach 
sektora finansów publicznych było określenie celów strategicznych dla audytu wewnętrznego 
w jednostce oraz wyznaczenie kierunków realizacji przyjętej strategii. Plan ten powinien nie 
tylko obejmować strategię realizacji zadań audytowych ze względu na oszacowane ryzyko, 
ale również zagadnienia dotyczące rozwoju samej komórki audytu w odniesieniu do jej 
funkcjonowania. Przy czym należy wskazać, że strategiczny plan audytu wewnętrznego nie 
jest dokumentem obligatoryjnym wymaganym przez przepisy prawa, ale jego sporządzenie 
pozwoli audytorowi na wypracowanie kompleksowej strategii audytu w odniesieniu do 
działalności jednostki.

W modelu zbilansowanej karty wyników w każdej perspektywie określa się cele stra-
tegiczne i kierunki ich realizacji. Przykładowe cele strategiczne dla audytu wewnętrznego 
zostały przedstawione w tabeli 1.
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Tabela 1 

Przykładowe cele strategiczne oraz kierunki ich realizacji dla audytu wewnętrznego w jednostkach 
sektora finansów publicznych

Cele strategiczne Kierunki realizacji przyjętych celów

Usprawnienie organizacji 
pracy w komórce audytu

 – Zwiększenie działań zapewniających niezależność audytora, takich jak: 
niedopuszczanie do konfliktu interesów, przeciwdziałanie ograniczeniom 
zakresu badania audytora przez osoby trzecie, możliwość korzystania  
z usług osób wykwalifikowanych lub rzeczoznawców,  
właściwe usytuowanie w strukturze komórki audytu.

 – Wspomaganie pracy audytora narzędziami informatycznymi.
 – Monitorowanie postawy etycznej audytora.
 – Wypracowanie mechanizmów samooceny funkcjonowania audytu 

wewnętrznego.
 – Opracowanie regulacji wewnętrznych w zakresie funkcjonowania audytu 

wewnętrznego (np. sprecyzowanie praw i obowiązków pracowników komórki 
audytu wewnętrznego).

Efektywniejsze 
zaspokajanie potrzeb 
interesariuszy 
wewnętrznych

 – Terminowe opracowanie planu strategicznego i operacyjnego audytu  
oraz terminowość jego realizacji.

 – Terminowość raportowania efektów audytu.
 – Wydawanie zrozumiałych rekomendacji dotyczących zaleceń poprawy 

funkcjonowania jednostki.
 – Szybka reakcja na nieprawidłowości zgłaszane przez pracowników.

Sprawniejsze zaspokajanie 
potrzeb interesariuszy 
zewnętrznych audytu

 – Raportowanie „na żądanie” na potrzeby jednostek kontrolnych, takich jak: 
NIK, RIO, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Komisja Europejska.

 – Terminowe raportowanie na rzecz Ministra Finansów.
 – Otwartość na nowe wezwania pochodzące z otoczenia jednostki –  

współpraca z komórkami audytu w innych jednostkach.

Wdrożenie 
efektywniejszych 
procedur audytowych

 – Nowelizowanie metodyki audytu wewnętrznego.
 – Opracowywanie programu zapewnienia i poprawy jakości audytu.
 – Wyznaczenie jednoznacznych celów audytu.
 – Stosowanie bardziej skutecznych technik badania audytowego.
 – Skuteczniejsze szacowanie ryzyka.
 – Opracowanie terminarza badań audytowych.
 – Elastyczne reagowanie na zmiany w planach audytu wewnętrznego.
 – Skuteczne raportowanie wyników badań audytowych.
 – Stałe monitorowanie i sprawdzanie wykonanych zaleceń.

Orientacja na 
innowacyjność 
i zwiększenie wydajności 
pracy

 – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (uczestnictwo w seminariach, 
konferencjach).

 – Uczestnictwo w treningach zawodowych.
 – Konsultacje z osobami z branży i rzeczoznawcami.
 – Aktywność w organizacjach zawodowych.
 – Zwiększenie liczby posiadanych przez audytorów  certyfikatów (CIA, CFA, 

ACCA, CISA).
 – Opracowanie systemu motywacyjnego dla pracowników komórki audytowej.

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym etapem jest opracowanie mapy strategii. Mapa strategii łączy hipotezy wyra-
żające cele strategiczne w związki przyczynowo-skutkowe, dzięki czemu stają się one łatwe 
do zdefiniowania i przetestowania. Badanie spójności hipotez strategicznych jest realizo-
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wane w trakcie analizy tych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między 
poszczególnymi założeniami (Świerk, 2009, s. 95). Opracowaną mapę strategii dla audytu 
wewnętrznego przedstawiono na rysunku 2. Należy podkreślić, że pozwala ona monitorować 
proces realizacji strategii na zasadzie sprzężenia zwrotnego i wyprzedzającego.

Omawianie płaszczyzn mapy zbilansowanej karty wyników rozpoczyna perspektywa 
organizacji komórki audytu. Ogólne cele zawarte w tej perspektywie zostały przedstawione 
w tabeli 2.

Tabela 2

Perspektywa organizacji komórki audytu w BSC – szczegółowe cele oraz mierniki ich realizacji

Perspektywa organizacji komórki audytu wewnętrznego

Cele ogólne Mierniki ogólne Zadania  
(cele szczegółowe)

Przykładowe działania

Sformułowanie 
regulacji 
wewnętrznych 
w zakresie audytu 
wewnętrznego

Liczba opracowanych 
regulacji 
Liczba niezgodności 
w regulacjach 
zewnętrznych 
w odniesieniu ogólnych 
przepisów

Liczba regulacji 
dostosowanych do 
potrzeb
Badanie ich 
zgodności 
z regulacjami 
zewnętrznymi

Przegląd dotychczasowych 
regulacji i ocena ich aktualności
Ocena kosztów i korzyści 
związanych z rozszerzaniem 
zakresu regulacji wewnętrznych

Wspomaganie 
pracy audytora 
narzędziami 
informatycznymi

Ilość wykorzystywanego 
przez audytora 
oprogramowania
Czas pracy audytora 
przy komputerze

Bieżące aktualizacje 
posiadanego 
oprogramowania
Liczba aktualizacji 
w czasie…

Bieżące monitorowanie potrzeb 
w zakresie oprogramowania
Analiza rynku oprogramowania 
w zakresie wspomagania pracy 
audytora

Monitorowanie 
postaw etycznych 
audytora

Liczba 
przeprowadzonych 
kontroli przez 
kierownika 
komórki audytowej 
lub kierownika 
jednostki odnośnie 
do braku poufności 
i obiektywizmu 
w przeprowadzanych 
ocenach

Liczba kontroli 
kierownictwa 
odnośnie do pracy 
audytora w okresie… 
w stosunku do 
przeprowadzonych 
audytów

Rozmowy z kierownictwem 
komórki audytu odnośnie do 
przestrzegania zasad etyki 
zawartych w kodeksie etyki 
zawodowej
Propagowanie i nagłaśnianie 
dobrych praktyk w tym zakresie

Wprowadzanie 
mechanizmów 
samooceny pracy 
audytora

Liczba 
przeprowadzonych 
samoocen

Samooceny 
przeprowadzone 
w okresie…

System motywacyjny 
uwzględniający efekty samooceny

Zwiększenie działań 
zapewniających 
niezależność 
audytora

Ilość działań 
kontrolnych w zakresie 
dokumentacji 
organizacyjnej jednostki 
czy badania powiązań 
rodzinnych

Liczba kontroli 
kierownika komórki 
audytu w czasie…

Szczegółowa analiza struktury 
organizacyjnej
Wewnętrzne ograniczenia 
w zakresie uczestnictwa 
w badaniu osób niekompetentnych

Źródło: opracowanie własne.
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Do osób, z którymi audytor współpracuje, tworząc wewnętrzne otoczenie audytu, zalicza 
się przede wszystkim kierownictwo jednostki, które wspiera w realizacji zadań i osiągania 
jej celów. Oceniając system kontroli zarządczej, ryzyko związane z jej funkcjonowaniem 
i sposób zarządzania nim, audytor przedstawia kierownikowi jednostki rekomendacje.

Nie mniej istotnym elementem otoczenia wewnętrznego jest system kontroli zarządczej. 
Właściwa współpraca audytora z kontrolerami wewnętrznymi umożliwia pełniejszy nadzór 
nad jednostką. Wymiana informacji i doświadczeń może bowiem usprawnić funkcjonowanie 
obu komórek, uszczelnić procesy kontrolne i zwiększyć efekty ich pracy. Interesariuszami 
wewnętrznymi są również pracownicy jednostki, w szczególności komórek i stanowisk obję-
tych audytem wewnętrznym. Wspólnie z kierownictwem kształtują oni środowisko audytu. 
Wykaz przykładowych celów w perspektywie interesariuszy wewnętrznych i mierniki 
realizacji tych celów zostały przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3

Perspektywa interesariuszy wewnętrznych w BSC – przykładowe cele oraz mierniki ich realizacji

Perspektywa interesariuszy wewnętrznych

Cele ogólne Mierniki ogólne Zadania  
(cele szczegółowe) Przykładowe działania

1 2 3 4

Zwiększanie 
efektywności 
rekomendacji

Liczba wdrożonych 
rekomendacji 
w ciągu roku
Liczba 
zaakceptowanych 
rekomendacji 
w ciągu roku

Kierownictwo wdroży 
co najmniej 70% 
rekomendacji w ciągu 
roku
Kierownictwo 
zaakceptuje co 
najmniej 90% 
rekomendacji

Regularne spotkania z kierownictwem 
w celu wyjaśniania zasadności 
rekomendacji
Budowa systemu motywującego 
pracowników do zgłaszania innowacyjnych 
pomysłów

Osiągnięcie 
wysokiego 
poziomu 
satysfakcji 
kierownictwa

Indeks zadowolenia 
interesariuszy 
(liczba punktów) 
(wyniki ankiety)

Uzyskanie… punktów 
na … możliwych 
w ciągu…

Intensyfikacja działań w zakresie 
zwiększania zadowolenia kierownictwa, 
bieżąca współpraca

Polepszenie 
rozumienia 
konieczności 
realizacji 
zadań 
audytowych 
przez 
pracowników

Liczba 
przeprowadzonych 
konsultacji i zebrań 
z pracownikami

Liczba zebrań 
w okresie…
Liczba konsultacji 
w okresie…

Budowa systemu motywującego 
pracowników do zgłaszania innowacyjnych 
pomysłów
Szkolenie pracowników

Osiągnięcie 
wysokiej 
jakości 
raportowania

Procentowy spadek 
błędów w raportach

Spadek błędów 
w raportach ciągu… 
do  … procent

Podejmowanie inicjatyw wprowadzania 
narzędzi informatycznych
Sprawdzanie „krzyżowe” prowadzone 
przez pracowników komórki audytu
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1 2 3 4

Zwiększenie 
współpracy 
z komórkami 
kontroli 
zarządczej

Liczba spotkań 
z pracownikami 
kontroli zarządczej
Ankieta na temat 
współpracy

Wyniki ankiety
Liczba spotkań 
w okresie…

Podejmowanie bieżącej współpracy między 
komórkami audytu i kontroli zarządczej
Budowa systemu motywacyjnego 
nagradzającego efekty takiej współpracy
Szkolenia pracowników obydwu komórek

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym etapem „mapowania” strategii jest określenie ogólnych celów w obszarze in-
teresariuszy zewnętrznych. W ich skład wchodzą przede wszystkim instytucje kontrolujące 
jednostkę, takie jak Najwyższa Izba Kontroli, regionalne izby obrachunkowe, kontrola 
skarbowa oraz komórki kontroli resortowej. W sytuacji korzystania ze środków finansowych 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jednostkami kontrolującymi może być Europejski 
Trybunał Obrachunkowy czy Komisja Europejska.

Przykładowe cele i mierniki ich realizacji w perspektywie interesariuszy zewnętrznych 
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4

Perspektywa interesariuszy zewnętrznych w BSC – przykładowe cele oraz mierniki ich realizacji

Perspektywa interesariuszy zewnętrznych

Cele ogólne Mierniki ogólne Zadania  
(cele szczegółowe) Przykładowe działania

1 2 3 4

Osiągnięcie 
wysokiego 
poziomu satysfakcji 
zewnętrznych 
organów kontrolnych

Indeks 
zadowolenia 
interesariuszy 
(liczba punktów) 
(wyniki ankiety)

Uzyskanie … 
punktów na 
… możliwych 
w ciągu…

Intensyfikacja działań 
w zakresie zwiększania zadowolenia 
interesariuszy zewnętrznych
Organizacja spotkań kierownictwa 
z przedstawicielami zewnętrznych 
instytucji kontrolujących

Dążenie do bieżącej 
wymiany informacji 
i doświadczeń 
między komórkami 
audytu zewnętrznego 
a instytucjami 
zewnętrznymi

Liczba spotkań 
z organami 
kontrolującymi
Liczba spotkań 
z audytorami 
z innych 
jednostek sektora 
publicznego

Liczba spotkań 
w czasie…
Ankiety na temat 
współpracy

Budowa systemu motywującego 
pracowników komórek audytu 
do nawiązywania współpracy 
z jednostkami zewnętrznymi
Szkolenie pracowników

Osiągnięcie wysokiej 
jakości raportowania 
„na żądanie”

Procentowy 
spadek błędów 
w raportach
Czas 
przygotowania 
raportu na żądanie

Spadek błędów 
w raportach ciągu 
… do … procent.
Liczba godzin od 
zgłoszenia zapytania 
do uzyskania 
gotowego raportu

Podejmowanie inicjatyw 
wprowadzania narzędzi 
informatycznych
Szkolenia pracowników
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1 2 3 4

Wpływ na zmiany 
legislacyjne

Liczba 
zainspirowanych 
do wprowadzenia 
poprawek 
w regulacjach 
prawnych

Liczba 
zainspirowanych 
zmian w regulacjach 
prawnych 
w okresie…

Przekazywanie do Ministerstwa 
Finansów bardziej szczegółowych 
opisów w raportach, zwracanie uwagi 
na niedociągnięcia legislacyjne 
i szczególne przypadki w praktyce

Źródło: opracowanie własne.

Cele w obszarach organizacji komórki audytu i jej interesariuszy powinny być powiązane 
z celami w perspektywie procesów wewnętrznych oraz innowacji i wydajności. Pozwala to 
zwiększyć efektywność działań audytorów oraz zmotywować pracowników do realizacji 
założeń celów audytu, które powinny być zgodne ze strategią jednostki sektora finansów 
publicznych 

W perspektywie procesów wewnętrznych cele strategiczne audytu wewnętrznego 
powinny być zorientowane na (por. tab. 5):

a) poprawę wizerunku przedsiębiorstwa;
b) stałą poprawę efektywności działania audytu wewnętrznego oraz zwiększenie jakości 

i funkcjonalności oferowanych produktów;
c) wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających pracę 

audytora.

Tabela 5

Perspektywa procesów wewnętrznych w BSC – przykładowe cele oraz mierniki ich realizacji

Perspektywa procesów wewnętrznych

Cele ogólne Mierniki ogólne Zadania  
(cele szczegółowe) Przykładowe działania

1 2 3 4

Prawidłowe 
planowanie 
rocznych zadań 
audytowych

Liczba wykonanych 
zadań audytowych 
w stosunku do 
zaplanowanych

Liczba zadań w % do planu Bieżące monitorowanie przez 
kierownictwo komórki audytu 
realizacji zadania

Właściwe 
rozpoznanie 
kluczowych 
obszarów ryzyka

Liczba błędów 
w szacunkach 
ryzyka w ciągu 
roku

Ograniczenie liczby 
błędnie oszacowanych 
rodzajów ryzyka

Wdrożenie systemów 
informatycznych
Podnoszenie doświadczenia 
i kwalifikacji audytorów w zakresie 
oceny ryzyka

Skrócenie czasu 
realizacji danego 
typu zadania 
audytowego

Czas realizacji 
poszczególnych 
typów zadań 
audytowych

Skrócenie czasu realizacji 
danego typu zadania 
audytowego w ciągu … do 
… dni.

Wdrożenie systemu 
informatycznego wspomagającego 
audytora



343Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego...

1 2 3 4

Ograniczenie 
liczby błędów 
wynikających 
z nieznajomości 
zagadnień przez 
audytora

Liczba audytów 
z wykorzystaniem 
usług rzeczoznawcy

Zwiększenie liczby 
wysokospecjalistycznych 
audytów z udziałem 
rzeczoznawców w ciągu 
… do…

Uczestnictwo w spotkaniach 
branżowych i szkoleniach, 
wymiana doświadczeń

Skrócenie 
czasu reakcji 
na wykryte 
nieprawidłowości

Liczba dni na 
wskazanie działań 
naprawczych

% zmniejszenia liczby 
dni od czasu wykrycia 
nieprawidłowości do 
wydania rekomendacji

Organizacja spotkań 
z kierownictwem
Bieżące monitorowanie

Źródło: opracowanie własne.

W płaszczyźnie BSC dotyczącej innowacji i wzrostu wydajności określono przede 
wszystkim cele związane z rozwojem pracowników komórki audytu (por. tab. 6). Wpływają 
one bowiem na skuteczną realizację zadań w omówionych wcześniej perspektywach BSC.

Tabela 6

Perspektywa innowacji i wydajności w BSC – szczegółowe cele oraz mierniki ich realizacji

Perspektywa innowacji i wydajności

Cele ogólne Mierniki ogólne Zadania  
(cele szczegółowe) Przykładowe działania

1 2 3 4

Podnoszenie 
kwalifikacji 
pracowników

Średnia 
liczba godzin 
szkoleniowych  
na 1 pracownika

Zwiększenie 
wydatków na 
szkolenia dla 
pracowników w ciągu 
… o … zł
Zwiększenie liczby 
godzin na szkolenie 
pracownika w ciągu 
… o … godzin

Pozyskiwanie środków finansowych na 
szkolenia pracowników
Organizacja szkoleń pracowników 
w siedzibie jednostki i poza nią
Dążenie, aby co najmniej 10% czasu 
pracy pracownik poświęcał na naukę 
innowacji

Zwiększenie 
wydajności 
pracowników

Przychody 
ze sprzedaży 
produktów – 
zużycie materiałów 
i energii/liczba 
pracowników

Wzrost wydajności 
personelu w ciągu … 
o …%

Organizacja szkoleń pracowników 
w siedzibie jednostki i poza nią
Budowa systemu motywującego 
pracowników

Zwiększenie 
dostępu 
pracowników do 
nowoczesnych 
technologii 
informatycznych

Wielkość nakładów 
na IT w odniesieniu 
do 1 pracownika

Zwiększanie dostępu 
do technologii 
informatycznych 
na 1 pracownika 
w ciągu…

Wprowadzenie systemu informatycznego 
wspomagającego pracę audytora
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1 2 3 4

Opracowanie 
systemu 
motywacyjnego 
dla audytorów

Liczba 
pracowników 
komórki audytu 
objętych systemem 
motywacyjnym

Budowa systemu 
motywacyjnego dla 
audytorów w ciągu…

Opracowanie programów integracyjnych

Motywowanie 
pracowników 
do wysuwania 
innowacyjnych 
pomysłów

Liczba zgłaszanych 
pomysłów na 1 
pracownika

Zwiększenie 
liczby zgłaszanych 
pomysłów audytorów 
w ciągu … do…

Stworzenie motywacyjnego systemu 
wynagrodzeń (premie, nagrody)
Organizacja szkoleń audytorów 
w siedzibie jednostki i poza nią

Źródło: opracowanie własne.

Sprawna realizacja zadań audytowych zależy w głównej mierze od pracowników 
komórki audytu rozumiejących jej cele i zadania. Dlatego też jest niezbędne uzupełnianie 
wiedzy i podnoszenie kwalifikacji audytorów przez szkolenia, kursy, pogadanki, treningi 
oraz pozyskiwane certyfikaty. Wskazana jest również zmiana systemu motywacyjnego 
członków zespołu audytowego w kierunku kreowania ich zachowań zorientowanych na 
urzeczywistnienie celów audytu oraz powiązania systemów motywacyjnych z realizacją 
priorytetów komórki audytu. Wysoko wykwalifikowani pracownicy, zmotywowani do 
zgłaszania innowacyjnych pomysłów, mogą tworzyć i wprowadzać nowe rozwiązania we 
wszystkich obszarach funkcjonowania audytu.

Ograniczenie liczby realizacji błędnych zamówień oraz skracanie czasu ich wykonania 
jest uzależnione nie tylko od kwalifikacji pracowników, ale także od ich dostępu do nowo-
czesnych technologii informatycznych. Zwiększenie dostępu pracowników do nowoczesnych 
technologii informatycznych pozwala bowiem usprawniać bądź wprowadzać nowoczesne 
systemy realizacji zamówień oraz rozwijać kanały dystrybucji przez wprowadzenie sprze-
daży internetowej.

Audyt wewnętrzny, oceniając działanie systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora 
finansów publicznych, może dokonać zmian w jej funkcjonowaniu. Niemniej jednak w prze-
ciwieństwie do kontroli zarządczej koncentruje się wyłącznie na mankamentach systemu, 
a nie na konkretnych indywidualnych przypadkach popełnienia błędu. Stąd też jest uży-
tecznym instrumentem kontroli dla Ministra Finansów, którego zadaniem jest koordynacja 
i nadzór nad audytem wewnętrznym. Kierownicy jednostek określonych w ustawie o finan-
sach publicznych do końca stycznia każdego roku przekazują informację o realizacji zadań 
z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim. Ponadto upublicznione w internecie 
raporty z audytu wewnętrznego mogą być źródłem wskazówek prawidłowych rozwiązań 
w przypadku problemów związanych z funkcjonowaniem podobnych jednostek.



345Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego...

Uwagi końcowe

Audyt wewnętrzny stale nadzoruje mechanizmy kontroli zarządczej, ocenia je, identyfikuje 
słabe punkty i wskazuje możliwości naprawcze. Jak wynika z rozważań, zaproponowana 
w artykule zbilansowana karta wyników może stanowić podstawę do budowy systemu 
umożliwiającego ocenę sprawności funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostce 
sektora finansów publicznych. W proponowanym rozwiązaniu oprócz typowych dla tej karty 
perspektyw procesów wewnętrznych oraz innowacji i rozwoju wprowadzono perspektywę 
organizacji komórki audytu wewnętrznego oraz oddzielne perspektywy dla interesariuszy 
(klientów) zewnętrznych i wewnętrznych. Dodatkowo dla poszczególnych perspektyw 
zidentyfikowano cele ogólne i szczegółowe, a także mierniki dokonań oraz przykładowe 
działania umożliwiające realizację wyznaczonych zamierzeń. Zaproponowane rozwiązanie 
może stanowić punkt wyjścia do opracowanie kompleksowego modelu pomiaru dokonań 
audytu wewnętrznego w zobligowanych do jego prowadzenia jednostkach sektora finansów 
publicznych.
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Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest próba identyfikacji ryzyka na poszczególnych etapach procesu innowa-
cyjnego realizowanego przez jednostki gospodarcze.
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu i regulacji praw-
nych, obserwację praktyki gospodarczej w zakresie realizacji, kontroli i audytu procesów innowacyjnych.
Wynik – Efektem prowadzonych badań będzie określenie zbioru rodzajów ryzyka identyfikowanych w po-
szczególnych fazach realizowanego procesu innowacyjnego oraz zaproponowanie mechanizmów kontrolnych 
ograniczających te rodzaje ryzyka.
Oryginalność/wartość – Brak jest kompleksowego opracowania dotyczącego identyfikacji ryzyka w procesach 
innowacyjnych uwzględniających wszystkie rodzaje niepewności mogące się pojawić przy ich realizacji wraz 
z odpowiednimi mechanizmami kontrolnymi zmniejszającymi występującą niepewność. Realizacji procesu in-
nowacyjnego towarzyszy wysoki poziom ryzyka wynikający z nieprzewidywalności efektów podejmowanych 
działań, wysokich kosztów realizacji, utraty źródeł finansowania oraz trudności we wdrażaniu ostatecznych 
efektów w praktyce gospodarczej. Umiejętność identyfikacji ryzyka realizacji procesu innowacyjnego oraz 
opracowanie mechanizmów kontrolnych ograniczających istniejące ryzyko są niezbędnymi atrybutami spraw-
nego zarządzania. Wsparciem dla zarządzającego procesami innowacyjnymi może być audyt wewnętrzny. Nie-
zależna i obiektywna ocena efektywności podejmowanej działalności wymaga badania procesów innowacyj-
nych, które stają się wyodrębnionym obszarem audytu, a poszczególne fazy ich realizacji obszarami rodzajów 
ryzyka, w ramach których następuje ich identyfikacja.

Słowa kluczowe: proces innowacyjny jako obszar audytu, fazy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka, 
identyfikacja ryzyka, mechanizmy kontrolne

Wprowadzenie

Zdobycie przewagi konkurencyjnej i utrzymanie pozycji na rynku wymaga realizacji 
procesów innowacyjnych. Poszukiwanie rozwiązań, których wcześniej nikt nie zastosował, 
stało się głównym celem wielu jednostek gospodarczych. Nie jest ryzykowne stwierdzenie, 
że realizacja procesów innowacyjnych obarczona jest wysokim poziomem ryzyka. Jest 
to skutek nieprzewidywalności ostatecznych rezultatów wdrażanych procesów, trudności 
w prognozowaniu kosztów ich realizacji, utraty źródeł finansowania, braku odpowiedniej 
kadry pracowniczej, niepowtarzalności realizowanych procesów oraz niepewności otocze-
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nia prawnego, gospodarczego, technologicznego i społecznego. Zarządzanie procesami 
innowacyjnymi wymaga wdrożenia sprawnego systemu kontroli wewnętrznej zmniejsza-
jącego ryzyko ich wystąpienia. Przekształcanie początkowej niepewności w skalkulowane 
ryzyko (Tidd, Besant, 2012, s. 429) powinno być podstawowym działaniem tego systemu. 
Determinuje to konieczność identyfikacji ryzyka każdego etapu realizacji procesu innowa-
cyjnego z uwzględnieniem rodzaju innowacji, z którego wynika jego ostateczny rezultat.

Zarządzanie ryzykiem realizacji procesu innowacyjnego uwzględniające cel podejmowa-
nego działania i zmienność otoczenia polega nie tylko na identyfikacji i analizie ryzyka, ale i na 
wdrożeniu mechanizmów minimalizujących to ryzyko. Specyfika procesów innowacyjnych 
oznacza, że proces identyfikacji i ostateczny zbiór rodzajów ryzyka w każdym przypadku 
może być inny. Wynika to z niepowtarzalności działań w odniesieniu do skali procesów, 
poziomu ich skomplikowania (nowatorskie rozwiązania), intensywności zaplanowanych prac 
oraz samego sposobu organizacji procesu. Zastosowanie audytu wewnętrznego może być 
efektywnym narzędziem wspierającym zarządzanie ryzykiem w procesie innowacyjnym. 
Zakładając, że za obszar audytu przyjmuje się realizowany proces innowacyjny, to etapy 
tego procesu, z uwzględnieniem rodzajów ostatecznych rezultatów, mogą zostać przyjęte 
za obszary ryzyka. Celem artykułu jest próba zidentyfikowania ryzyka na poszczególnych 
etapach realizacji procesu innowacyjnego wraz z propozycją mechanizmów kontrolnych, 
których zastosowanie przyczyni się do jego ograniczenia. Metody badawcze przyjęte 
w opracowaniu to krytyczna analiza literatury przedmiotu i regulacji prawnych, obserwacja 
praktyki gospodarczej w zakresie realizacji, kontroli i audytu procesów innowacyjnych.

1. Procesy innowacyjne w działalności jednostek gospodarczych

Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją innowacja to „wprowadzanie nowego produktu, 
modyfikacja dotychczasowego, wprowadzanie nowej metody produkcji, uzyskanie nowych 
źródeł i możliwości, wykorzystanie nietkniętych do tej pory obszarów i rynków, czy też 
nowe sposoby organizacji biznesu” (Schumpeter, za: Prystrom, 2012, s. 10). Przytoczoną 
definicję potwierdza charakterystyka, że „innowacje to zmiany celowo wprowadzone przez 
człowieka (…), które polegają na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi, 
ocenianymi dodatnio w świetle określonych kryteriów składających się w sumie na postęp” 
(Pietrasiński, 1995, s. 354)1. Uwzględniając powyższe, można stwierdzić, że innowacja 
jest nowym, oryginalnym rozwiązaniem wynikającym z procesu poznawczego, z procesu 
powiększania zasobów wiedzy, znajdującym praktyczne zastosowanie. Jest to proces 
wieloetapowy, obarczony wysokim poziomem niepewności, wymagający ciągłego nadzoru 
i pełnej kontroli na wszystkich etapach jego realizacji.

Przy określeniu rodzajów niepewności pomocne jest scharakteryzowanie cech inno-
wacji, które determinują rodzaj ryzyka identyfikowanego na wszystkich etapach procesu. 

1  Przegląd definicji innowacji: Piotrowska (2013, 2015).
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Nieprzewidywalność i niepowtarzalność procesów innowacyjnych wymaga elastyczności 
w określeniu rodzajów ryzyka, niemniej jednak na poszczególnych etapach jego realizacji 
mogą być one podobne. Cechy innowacji rozpatrywane w aspekcie określonych parametrów 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Cechy innowacji w aspekcie ich parametrów 

Parametry innowacji Cechy innowacji
Koszty Wymierne (wydatki na zakup nowych technologii, wynagrodzenia) 

i niewymierne (aspekt psychologiczny)
Trafność Trafne i nietrafne (w odniesieniu do danej sytuacji, podmiotu  

czy też otoczenia)
Złożoność Rodzaj innowacji, etapy realizowanego procesu
Naukowość Przypisanie stopnia naukowego, potwierdzony rodowód,  

wartość innowacji w znaczeniu metodologii naukowej
Ryzyko Wysoki stopień niepewności jej rezultatów i całego procesu realizacji
Modyfikalność Elastyczność i łatwość dostosowania do zmieniających się warunków

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dobrołowicz (1995), s. 355–356.

Wszystkie określone cechy w ramach wymienionych parametrów są stopniowalne. 
Można przypisać je również nie tylko samym innowacjom, ale i podmiotom oraz przed-
miotom innowacji czy też samym ludziom je wprowadzającym. W celu zidentyfikowania 
niepewności pojawiającej się w trakcie realizacji procesu innowacyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego pierwszej fazy, zasadne jest określenie źródeł innowacji jako deter-
minant ich powstania (tab. 2).

Tabela 2

Źródła powstania innowacji

Źródło powstania innowacji Opis

Wstrząs dla systemu Wydarzenia zmieniające świat i to, jak o nim myślimy

Nieoczekiwane przypadki Zaskakujące zdarzenia

Obserwowanie innych Naśladownictwo, kopiowanie

Rekombinacja Pomysły i ich zastosowanie przeniesione na inny grunt

Regulacje prawne Zmiany w przepisach

Reklama Wyzwalanie i poszerzanie potrzeb

Inspiracja Olśnienie

Rozwój nauki Przesuwanie granic poprzez nowe odkrycia

Impuls rynkowy Potrzeby rynku, oczekiwania klientów

Użytkownicy jako innowatorzy Kreatywność kadry pracowniczej

Eksploracja Warianty przyszłości

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tidd, Bessant (2011), s. 314.
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Różnorodność cech innowacji oraz źródeł ich powstania implikuje wiele ich rodzajów, 
które zgodnie z literaturą przedmiotu i praktyką gospodarczą można podzielić na kilka 
zależnych od siebie etapów, co też przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. Klasyfikacja innowacji i podział procesu innowacyjnego

Innowacje można sklasyfikować według różnych kryteriów: przedmiotu, zakresu od-
działywania, celu wdrożenia, oryginalności, skali zmian, rynku czy też cyklu innowacji.  
Na potrzeby prowadzonych badań, w celu scharakteryzowania procesu, wskazania na jego 
różnorodność, zastosowano powszechnie przyjęty w literaturze przedmiotu i zaakceptowany 
w praktyce gospodarczej podział innowacji, który przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Klasyfikacja innowacji według kryterium rodzajowego

Rodzaj innowacji Charakterystyka

Innowacje produktowe Udoskonalenie wyrobu lub rozszerzenie asortymentu o nowy produkt

Innowacje procesowe Zmiana w stosowanych dotąd metodach wytwarzania lub w organizacji 
produkcji, jak również połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub stanowiące 
wynik wykorzystywanej nowej wiedzy

Innowacje organizacyjne Wdrożenie nowych lub udoskonalonych sposobów organizowania oraz 
zarządzania podmiotem gospodarczym

Źródło: opracowanie własne na podstawie Repetowski (2008), s. 173–175.

Działalność innowacyjna jako proces złożony jest sekwencją różnych czynności po-
wiązanych i zależnych od siebie. Niezależnie od rodzaju wprowadzanej przez jednostki 
gospodarcze innowacji każda będzie przebiegała w kilku fazach. Rezultat jednej fazy będzie 
determinował sposób realizacji kolejnej. Zarządzający ostatecznie zdecyduje o kompletności 
ich przejścia. Niezbędne w tym celu będzie wsparcie procesu decyzyjnego analizą ryzyka, na 
które narażona jest jednostka w konsekwencji realizacji procesu innowacyjnego z uwzględ-
nieniem reakcji na występujące rodzaje ryzyka. Powszechnie przyjęte etapy realizacji 
innowacji przedstawiono w tabeli 4.

W literaturze przedmiotu toczy się dyskusja nad procedurą wyodrębniania poszcze-
gólnych faz procesu. Etapy utożsamiane są ze strukturą organizacyjną, czyli działami, 
w których określone czynności procesu są realizowane, w tym: dział badawczo-rozwojowy 
dostarczający pomysły techniczne, dział techniczny rozwijający możliwe prototypy, dział 
produkcji badający możliwe sposoby produkcji na skalę masową czy też dział marketingu 
planujący i wprowadzający nowy produkt na rynek (Strychalska-Rudzewicz, 2011, s. 236). 
Potwierdza to Bal-Woźniak (2012, s. 21), powołując się na model S.J. Klina i N. Rosenberga 
lub R. Rothwella zakładający wzajemne równoległe oddziaływanie wszystkich uczestników 
etapu badań, etapu prac rozwojowych, etapu prac wdrożeniowych i rynkowych. Powszechnie 
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nie ma zastrzeżeń do faz koncepcji, badań, rozwoju i wdrożeń, natomiast pomija się fazę 
analizy ekonomicznej i naśladownictwa. Istnieje również propozycja łączenia etapu prac 
rozwojowych z wdrożeniami zgodnie z definicją regulowaną przepisami prawa bilansowe-
go (MSR 38). Na potrzeby scharakteryzowania niepewności i zidentyfikowania rodzajów 
ryzyka przyjęto podział zaproponowany w tabeli 4.

Tabela 4

Etapy procesu innowacyjnego

Etapy innowacji Opis etapu
Etap koncepcji Kreatywność wynikająca z potrzeby zmiany, przymusu lub przypadku

Etap badań Wstępna selekcja, ukierunkowanie i konkretyzacja pomysłu

Etap rozwoju Doskonalenie i dopracowanie szczegółów technicznych, finansowych, 
organizacyjnych, prawnych

Etap wdrożeń Implementacja praktycznego zastosowania efektów badań i rozwoju

Etap ekonomiczny Społeczna i ekonomiczna ocena efektów

Etap naśladownictwa Rozpowszechnianie, czyli dyfuzja innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Włodarczyk (2007), s. 103.

3. Niepewność realizacji procesów innowacyjnych 

Na podstawie parametrów i cech innowacji, źródeł ich powstania, rodzajów i faz realizacji 
oraz sposobów przygotowania opracowano zbiór niepewności realizacji procesu, których 
identyfikacja jest niezbędna przy identyfikacji ryzyka, ustalaniu jego poziomu, próbie osza-
cowania, prawdopodobieństwie wystąpienia, przyjęciu odpowiedniej postawy jako reakcji na 
nie oraz zastosowaniu mechanizmów kontrolnych ograniczających to ryzyko. Determinantą 
pojawiających się niepewności, poddanych etapowej selekcji z uwzględnieniem czynników 
zewnętrznych (rynek) i wewnętrznych (jakość), będą działania podejmowane w ramach 
realizowanego procesu, dotyczące między innymi (Skonieczny, Składzie, Hałub, 2011, s. 7):

a) analizy rynku, na którą składa się zarówno ocena bieżących, jak i przyszłych potrzeb 
odbiorcy, oraz analizy istniejącej i potencjalnej konkurencji;

b) oceny stanu wiedzy technicznej i organizacyjnej w dziedzinie działalności podmiotu;
c) ustalenia potencjalnych źródeł innowacji;
d) zdefiniowania przedmiotu działań;
e) stworzenia zespołu realizującego zadania projektowe;
f) opracowania wstępnej koncepcji realizacji projektu na podstawie analiz rynkowych;
g) podjęcia decyzji o wdrożenia projektu;
h) opracowania projektu technicznego;
i) oceny technicznej i ekonomicznej projektu;
j) oceny wyników wdrożenia projektu itp.
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Przekształcanie niepewności w skalkulowane ryzyko wymaga określenia, czym jest 
niepewność i z jakimi zjawiskami należy ją utożsamiać. Powszechnie przyjmuje się, że 
niepewność to sytuacja, w której określone decyzje mogą spowodować różne skutki w za-
leżności od tego, która z możliwych sytuacji zajdzie, przy założeniu braku wiedzy o praw-
dopodobieństwie wystąpienia każdej z nich. Oznacza to nieprzewidywalność informacji 
o skutkach podjętej decyzji ani jej efektach rzeczowych i finansowych. W ramach obserwacji 
dokonano identyfikacji możliwych niepewności realizacji procesu innowacyjnego z podzia-
łem na poszczególne jego etapy (propozycje przedstawiono w tab. 5).

Tabela 5

Rodzaje niepewności identyfikowane w procesie innowacyjnym

Etapy innowacji Rodzaj niepewności – identyfikacja problemów

1 2

Etap koncepcji Nieprzewidywalność wyniku etapu
Zmienność potrzeb otoczenia, niedostosowanie do potrzeb otoczenia
Trudności w ocenie kreatywności pracowników
Nieuzasadnione wydłużanie czasu realizacji fazy koncepcji
Niewystarczający potencjał kadry
Bariery prawne, finansowe, kadrowe, rzeczowe i niematerialne ograniczające 
rozpoczęcie prac
Brak nadzoru i kontroli lub nadmierna kontrola ograniczająca kreatywność 
pracowników

Etap badań Nieprzewidywalność wyniku etapu
Brak pewności ostatecznego rezultatu, niezgodność z planem
Koszty rzeczywiste wyższe od planowanych
Nierealistyczne plany merytoryczne i finansowe
Brak źródeł finansowania
Brak zasobów rzeczowych i niematerialnych
Wyprzedzenie przez konkurencję
Brak potencjału kadrowego
Brak nadzoru i kontroli
Brak przypisania odpowiedzialności za ostateczne wyniki etapu

Etap rozwoju Trudności w osiągnięciu zadowalającego rezultatu
Nieprzewidziane koszty
Utrata źródeł finansowania
Wyprzedzenie przez konkurencję
Bariery technologiczne, techniczne, organizacyjne

Etap wdrożeń Dewaluacja planowanych oczekiwań
Nieprzewidziane koszty
Brak ochrony patentowej, obniżenie konkurencyjności
Bariery prawne (zmiany w regulacjach prawnych)

Etap ekonomiczny Korzyści mniejsze od oczekiwanych (lub planowanych)
Ukryte koszty, brak analizy kosztów
Brak analizy uzyskanych efektów
Brak analizy relacji efektów do kosztów, brak oceny efektywności zrealizowanego 
procesu
Brak rozliczania osób odpowiedzialnych za proces
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1 2

Etap 
naśladownictwa

Obawa przed obniżeniem konkurencyjności
Brak zwrotu zainwestowanych środków
Konieczność realizacji nowego procesu innowacyjnego

Źródło: opracowanie własne.

Ryzyko niepowodzenia realizacji procesu innowacyjnego jest zdeterminowane przez 
rodzaj niepewności zidentyfikowany na poszczególnych etapach tego procesu. Świadomość 
ograniczeń determinuje konieczność opracowania mechanizmów kontrolnych zmniejsza-
jących prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, a jednocześnie wypracowanie postaw 
stanowiących reakcję na istniejące ryzyko.

4. Obszary ryzyka w audycie wewnętrznym

Audyt wewnętrzny jest definiowany jako nowoczesny instrument zarządzania zoriento-
wany na cele jednostki, identyfikujący i oceniający ryzyko działalności, wykorzystywany 
w sposób niezależny i obiektywny w celu tworzenia wartości dodanej i usprawnienia 
działalności (Winiarska, 2008, s. 31). Potwierdzeniem definicji z literatury przedmiotu2 
są objaśnienia wynikające ze standardów audytu wewnętrznego, gdzie audyt wewnętrzny 
charakteryzowany jest też jako niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem 
jest usprawnienie operacyjne podmiotu i wniesienie do niego wartości dodanej. Audyt 
wewnętrzny pomaga w osiąganiu celów tej działalności przez systematyczne i metodyczne 
podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli 
i zarządzania organizacją (Moeller, 2011, s. 247).

Celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń mogących mieć 
wpływ na jednostkę. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka, reakcja na ryzyko są procesami 
towarzyszącymi zarządzaniu. Zarządzanie ryzykiem w jednostce gospodarczej jest proce-
sem realizowanym przez zarząd, kadrę zarządzającą oraz pozostały personel. Zarządzanie 
ryzykiem jest wdrażane przez ustalenie strategii całej jednostki w celu identyfikacji po-
tencjalnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na organizację, aby ograniczając ryzyko do 
akceptowalnego poziomu, zapewnić osiągnięcie celów jednostki (Zasady ramowe COSO 
ERM – COSO Enterprise Risk management). Należy mieć świadomość, że ryzyko w jednost-
ce gospodarczej jest związane z czynnikami zewnętrznymi, wewnętrznymi i identyfikowane 
na poziomie poszczególnych działań. Zgodnie ze standardami kontroli wewnętrznej ryzyko 
można podzielić na różne rodzaje, co przedstawiono w tabeli 6.

2  Na potrzeby artykułu przywołana została jedna z nich. Przegląd definicji w opracowaniach: Winiarska 
(2008); Piaszczyk (2010); Szczepankiewicz, Wojciechowska (2015); Bednarek (2009).
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Tabela 6

Rodzaje ryzyka związane z procesem innowacyjnym

Rodzaj ryzyka Ryzyka szczegółowe – charakterystyka (opis ryzyka)

Ryzyko strategiczne Ryzyko wynikające z czynników zewnętrznych (ryzyko branżowe, ryzyko 
makroekonomiczne, ryzyko konkurencji, ryzyko zmian w prawie, ryzyko potrzeb 
klientów)

Ryzyko wynikające z czynników wewnętrznych (ryzyko reputacji, ryzyko celu 
strategicznego, ryzyko wsparcia ze strony spółki matki, ryzyko ochrony patentów/
znaków towarowych)

Ryzyko operacyjne Ryzyko procesu (ryzyko łańcucha dostaw, ryzyko zadowolenia klientów, ryzyko 
czasu realizacji, ryzyko wykonania procesu)

Ryzyko zgodności (ryzyko związane z ochroną środowiska, ryzyko regulacji 
prawnych, ryzyko zasad i procedur, ryzyko procesowe)

Ryzyko ludzkie (ryzyko zasobów ludzkich, ryzyko rotacji pracowników, ryzyko 
motywowania wydajności, ryzyko szkoleniowe)

Ryzyko finansowe Ryzyko rynkowe (ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursowe, ryzyko 
dostępności kapitału)

Ryzyko kredytowe (ryzyko zdolności kredytowej, ryzyko zabezpieczenia, ryzyko 
koncentracji, ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko rozliczenia)

Ryzyko obrotu (ryzyko cen towarów, ryzyko terminu zapadalności, ryzyko 
pomiaru)

Ryzyko informacyjne Ryzyko finansowe (ryzyko standardów rachunkowości, ryzyko budżetowania, 
ryzyko sprawozdawczości finansowej, ryzyko podatkowe, ryzyko obowiązkowych 
raportów)

Ryzyko technologiczne (ryzyko dostępu do informacji, ryzyko ciągłości 
działania, ryzyko gotowości, ryzyko infrastruktury)

Źródło: opracowanie własne na podstawie ramowych zasad ryzyka COSO.

Ryzyko towarzyszy niepewności związanej ze zdarzeniami o charakterze zarówno 
negatywnym, jak i pozytywnym. Mianem ryzyka określa się więc działanie o niepewnym 
rezultacie, niosące zagrożenia i szanse. Zagrożenia wiążą się z prawdopodobieństwem nie-
powodzenia lub poniesienia porażki, a szanse – z możliwością wykorzystania nadarzających 
się sposobności i okazji. Zagrożenia utrudniają lub udaremniają osiągnięcie celów, a szanse 
je wspomagają (McNamee, 2004, s. 7, za: Babuśka, 2013, s. 32).

Realizacja procesu innowacyjnego jest narażona na wszystkie rodzaje ryzyka. Poziom 
ryzyka i częstotliwość wystąpienia mogą być inne w każdej fazie, co jest uzależnione od 
specyfiki konkretnego procesu, jego fazy, rodzaju innowacji i sposobu jego realizacji (samo-
dzielnie, w konsorcjum, przy współfinansowaniu itp.). Uwzględniając rodzaj ryzyka każdej 
fazy procesu, należy dokonać jego identyfikacji ze wskazaniem możliwych mechanizmów 
kontrolnych. Jest to zadanie zarządzającego ryzykiem. Wsparciem dla niego może być audyt 
wewnętrzny. Uniwersalny zbiór rodzajów ryzyka nie jest możliwy, ponieważ każdy proces 
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przebiega inaczej i wymaga indywidualnego podejścia. Niemniej jednak etapy realizacji 
procesu innowacyjnego są w każdym przypadku podobne, więc można dokonać próby 
identyfikacji rodzajów ryzyka uwzględniających fazy realizacji tego procesu. Wzorcowy 
zbiór może usprawnić zarówno sam proces zarządzania ryzykiem, jak i audyt wewnętrzny 
w identyfikacji tego ryzyka. Wówczas proces innowacyjny będzie obszarem audytu, a fazy 
jego realizacji obszarami ryzyka.

5. Identyfikacja ryzyka i opracowanie mechanizmów kontrolnych

Zgodnie ze Standardami Audytu Wewnętrznego ryzyko jest definiowane jako „możliwość 
zaistnienia zdarzeń, które będzie miało wpływ na reakcję założonych celów, mierzona 
wpływem (skutkiem) i prawdopodobieństwem wystąpienia” (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA, 2010, s. 21, za: Babuśka, 2013, s. 32). Ocena 
ryzyka w kontroli wewnętrznej powinna być procesem dotyczącym przeszłych zdarzeń, 
uruchamianym na każdym poziomie organizacyjnym, i powinna obejmować wszystkie 
czynności wykonywane w ramach jednostki. Odnosi się tym samym do wszystkich uru-
chamianych w jednostce gospodarczej procesów. Ocena ryzyka jako proces etapowy polega 
na: oszacowaniu wagi ryzyka, ocenie prawdopodobieństwa lub częstotliwości wystąpienia 
ryzyka, decyzji co do sposobu zarządzania ryzykiem oraz identyfikacji niezbędnych działań 
(Zasady ramowe COSO ERM…).

Identyfikacja ryzyka jest więc niezbędnym etapem poprzedzającym analizę i ocenę 
ryzyka. Powinna ona być dokonywana z uwzględnieniem przyjętych rodzajów ryzyka w od-
niesieniu do konkretnego etapu procesu innowacyjnego. Zestawienie zidentyfikowanych 
kluczowych rodzajów ryzyka dla konkretnej sytuacji wraz z istniejącymi mechanizmami 
kontroli ograniczającymi to ryzyko stanowi część całego systemu kontroli wewnętrznej. 
Rolą audytu jest więc ocena systemu kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem skuteczności 
zarządzania ryzykiem w realizacji procesu innowacyjnego. Zbiór rodzajów ryzyka wraz 
z mechanizmami kontrolnymi przedstawiono w tabeli 7.

Mechanizmy kontroli wewnętrznej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Profesjonalnej Praktyki Audytu IIA to wszelkie działania kadry zarządzającej lub innych 
podmiotów podejmowane w celu zarządzania ryzykiem oraz zwiększenia możliwości speł-
nienia założonych celów. Zarządzający planuje, organizuje i nadzoruje wykonywanie takich 
działań, które w odpowiednim stopniu zapewnią osiągnięcie założonych celów.
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Tabela 7

Identyfikacja rodzajów ryzyka i mechanizmów kontrolnych w procesie innowacyjnym

Etapy innowacji Identyfikacja ryzyka – opis ryzyka Mechanizmy kontrolne

1 2 3

Etap koncepcji Ryzyko nieprzewidywalności wyniku etapu
Ryzyko zmienności potrzeb otoczenia
Ryzyko braku odpowiednio kreatywnych 
pracowników

Ryzyko niedostosowania do potrzeb 
otoczenia
Ryzyko nieuzasadnionego wydłużanie 
realizacji fazy
Ryzyko prawne, finansowe, kadrowe, 
rzeczowe i niematerialne ograniczające 
rozpoczęcie prac
Ryzyko braku nadzoru i kontroli
Ryzyko nadmiernej kontroli ograniczającej 
kreatywność
Ryzyko wyboru niewłaściwego 
rozwiązania
Ryzyko ujawnienia pomysłów przez 
pracowników

Tworzenie – inicjowanie „burzy mózgów”
Diagnoza potrzeb otoczenia
Szkolenia i program rozwoju 
pracowników, systemy motywacyjne
Obserwacja otoczenia
Harmonogram prac
Analiza posiadanych zasobów 
rzeczowych, niematerialnych i ludzkich
Wskazanie osób odpowiedzialnych, 
raportowanie
Program współpracy, ustalenie zakresu 
swobody
Analiza ścieżek decyzyjnych wielu 
scenariuszy
Umowa o zakazie konkurencji

Etap badań Ryzyko nieprzewidywalności wyniku – 
koniec procesu
Ryzyko podejmowanych działań 
niezgodnych z planem
Ryzyko poniesienia kosztów wyższych niż 
planowane
Ryzyko opracowania nierealistycznych 
planów merytorycznych i finansowych 
w dalszych fazach procesu
Ryzyko braku źródeł finansowania
Ryzyko braku zasobów rzeczowych 
i niematerialnych
Ryzyko utraty pierwszeństwa w badaniach
Ryzyko braku potencjału kadrowego
Ryzyko braku nadzoru i kontroli

Ryzyko braku egzekwowania efektów
Ryzyko przekazania wyników konkurencji

Prognozowanie możliwości dalszych 
działań
Przypisanie odpowiedzialności, 
harmonogram prac
Kosztorys – określenie limitu kosztów
Studium wykonalności procesu

Dobór alternatywnych źródeł 
finansowania
Alternatywne źródła zasobów
Monitorowanie konkurencji, ochrona 
patentowa
Alternatywne źródła, system kar i nagród
Ustalenie sposobu i częstotliwości 
przeprowadzania kontroli (procedury), 
raportowanie wyników
Przypisanie odpowiedzialności, system 
kar i nagród
Umowy o zakazie konkurencji, 
dokumentowanie wyników badań, 
ochrona prawna
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1 2 3

Etap rozwoju Ryzyko osiągnięcia zadowalającego 
rezultatu
Ryzyko niedotrzymania terminów
Ryzyko poniesienia nieprzewidzianych 
kosztów

Ryzyko utraty źródeł finansowania
Ryzyko wyprzedzenie przez konkurencję
Ryzyko barier (technologiczne, techniczne, 
organizacyjne)

Określenie celów i działań – harmonogram 
prac
Terminarz prac
Ustalenie limitu akceptowalności kosztów, 
plan działań zastępczych, controlling
Alternatywne źródła finansowania
Monitorowanie, ochrona patentowa, 
umowy
Identyfikacja barier

Etap wdrożeń Ryzyko dewaluacji planowanych oczekiwań
Ryzyko nieprzewidzianych kosztów

Ryzyko braku ochrony patentowej
Ryzyko barier prawnych

Monitorowanie sytuacji na rynku, 
weryfikacja
Ustalenie poziomu akceptowalności 
dodatkowych kosztów – limity kosztów
Harmonogram i uwzględnienie kosztów 
ochrony
Monitorowanie zmian w regulacjach 
prawnych

Etap 
ekonomiczny

Ryzyko uzyskania korzyści mniejszych od 
oczekiwanych (lub planowanych)
Ryzyko ukrytych kosztów, brak analizy 
kosztów 
Ryzyko braku analizy uzyskanych efektów
Ryzyko braku rozliczania osób 
odpowiedzialnych za proces

Pomiar dokonań, controlling, opracowanie 
grupy wskaźników do bieżącego 
monitorowania wyników
Rachunkowość zarządcza, controlling
Rachunkowość zarządcza, pomiar 
dokonań
Regulamin, procedury egzekwowania 
wyników

Etap 
naśladownictwa

Ryzyko obniżenia konkurencyjności
Ryzyko braku zwrotu zainwestowanych 
środków
Ryzyko konieczności realizacji nowego 
procesu innowacyjnego

Ochrona prawna (patent)
Alternatywne źródła wykorzystania 
wyników
Alternatywne źródła wykorzystania 
wyników

Źródło: opracowanie własne.

Identyfikacja rodzajów ryzyka stanowi punkt wyjścia dla audytu jako wsparcia procesu 
zarządczego w celu dalszej weryfikacji, czy zaproponowane mechanizmy kontrolne zostały 
wypracowane, funkcjonują, są efektywne i przynoszą zakładane korzyści. Należy przy 
tym podkreślić, że jest to tylko zbiór rodzajów ryzyka możliwych do zidentyfikowania ze 
względu na wyodrębnione etapy realizacji procesu innowacyjnego bez uwzględnienia spe-
cyfiki branży, rodzaju działalności, rodzaju innowacji, sposobu organizacji prac. W każdym 
przypadku należy zmodyfikować zbiór rodzajów ryzyka (jako kategorii mierzalnej) w od-
niesieniu do występujących niepewności (jako kategorii niemierzalnych) wraz z mecha-
nizmami kontrolnymi w celu dostosowania ich do realnej sytuacji jednostki gospodarczej 
i realizowanego rzeczywistego procesu innowacyjnego.
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Uwagi końcowe

Podstawą każdego procesu innowacyjnego jest odpowiednia wiedza. To za jej sprawą 
niepewność przekształca się w ryzyko. Im więcej wiadomo, tym bardziej wyważone 
podejmuje się decyzje, czy kontynuować realizację prac, czy je zakończyć. Wydzielenie 
etapów w procesie innowacyjnym wydaje się konieczne, aby mieć możliwość ewentualnego 
„zatrzymania się” w odpowiednim momencie. Niezbędne w tym celu będzie zidentyfiko-
wanie rodzajów ryzyka, na jakie jest narażona realizacja procesu innowacyjnego. Umożliwi 
to ich identyfikację i stworzy podstawy uruchomienia procesu zabezpieczania się (reakcja) 
przed ryzykiem i jego minimalizowania (ograniczania) poprzez zastosowanie istniejących 
mechanizmów kontrolnych. Wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego 
niewątpliwie ustrzeże jednostkę gospodarczą przed popełnieniem błędów, pozwoli wypra-
cować odpowiednie reakcje na powstały problem, przyczyni się do ograniczania lub wręcz 
zlikwidowania barier realizacji prac innowacyjnych.

Etapy realizowanego procesu innowacyjnego powinny zostać uznane za obszary ryzyka, 
w których następuje jego identyfikacja. Jest to wstępny i niezbędny etap w procesie zarządza-
nia ryzykiem. Zidentyfikowane rodzaje ryzyka powinny zostać skwantyfikowane zgodnie 
z przyjętymi metodami. Wyznacza to kierunki dalszych prac naukowych niezbędnych do 
usprawniania procesu audytu jako narzędzia zarządzania ryzykiem, co też będzie kontynu-
owane w dalszych badania naukowych, a wyniki publikowane w kolejnych opracowaniach 
autorki.

Literatura

Babuśka, E.W. (2013). Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych. W: B. Micherda,  
M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodar-
czego (s. 31–41). Kraków: Wyd. UE w Krakowie.

Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne. Warszawa: 
PWE.

Bednarek, P. (2009). Historyczne uwarunkowania rozwoju audytu wewnętrznego. Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, 53, 9–19.

COSO Enterprise Risk Management. Pobrane z: http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.
pdf (7.06.2016).

Dobrołowicz, W. (1995). Innowacyjność. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu (s. 354–361). Warszawa: 
Fundacja Innowacji.

Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
Moeller, R. (2011). Nowoczesny audyt wewnętrzny. Warszawa: Wolters Kluwer.
Piaszczyk, A. (2010). Audyt wewnętrzny. Warszawa: SKwP.
Pietrasiński, Z. (1995). Innowacyjność. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu (s. 354–361). Warszawa: 

Fundacja Innowacji.
Piotrowska, K. (2013). Innowacja jako przedmiot rachunkowości – identyfikacja procesu innowacyjnego. Pobrane 

z: http://www.pte.pl/kongres/referaty (14.05.2016).



359Etapy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka w audycie wewnętrznym

Piotrowska, K. (2015). Innowacje jako przedmiot rachunkowości-ewolucja terminologiczna. W: A. Kamela- 
-Sowińska (red.), Rachunkowość Warta Poznania. Teoria i historia rachunkowości (s. 155–164). Poznań: 
Wyd. UE w Poznaniu.

Prystrom, J. (1992). Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Warszawa: Difin.
Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa–Kraków: 

Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 10.
Skonieczny, J., Składzie, J., Hałub, P. (2011). Zjawisko powstania innowacji – metody oceny. W: J. Skonieczny 

(red.), Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczy w edukacji inżyniera (s. 1–24). 
Wrocław: Indygo Zahir Media.

Strychalska-Rudzewicz, A., (2011). Organizacyjne uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie. W: J. Perenc,  
J. Hołub-Iwan (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady 
zastosowań (s. 231–244). Warszawa: C.H. Beck.

Szczepankiewicz, E.I., Wojciechowska, P. (2015). Pomiar i metody zarządzania ryzykiem przy realizacji zadań  
inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 2, 461–475.

Tidd, J., Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wolters Kluwer.
Winiarska, K. (2008). Audyt wewnętrzny. Warszawa: Difin.
Włodarczyk, J. (2007). Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce. W: E. Okoń- 

-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, 
siły motoryczne i bariery (s. 99–116). Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

ThE STAGES Of ThE INNOvATION PROCESS AS RISK AREAS Of INTERNAL AUDIT

Abstract: Purpose – The article attempts to identify risks within the various stages of the innovation process.
Design/methodology/approach – In the article used the critical analysis of literature and regulations, the obser-
vation of economic practice in the implementation, control and audit of innovation processes.
Findings – The result of the research will be to determine a set of risks identified in the individual phases of the 
innovation process, and proposing methods controls in the limiting those risks.
Originality/value – No comprehensive studies on the identification of risk in the innovative processes, that 
might arise in their during implementation. Implementation process innovation is accompanied by a high level 
of risk due to the unpredictability of the effects of actions taken, the high implementation costs, loss of sources 
of funding, and the difficulty withe we can implement the final effects on the competitive market. Ability to 
identify risk Implementation process innovation and the development of control mechanisms limiting existing 
risks is an essential attribute of an efficient management. Support for managing innovation processes can be 
internal audit.

Keywords: the innovation process as an area audit, phase of the innovation process as areas of risk, risk iden-
tification, control mechanisms
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