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Bezpieczeństwo prawno-finansowe 
podmiotów sektora finansów publicznych 

w systemie kontroli zarządczej  
– wybrane zagadnienia

1. Wstęp
Sprawne i efektywne zarządzanie podmiotami sektora finansów publicznych 

ma realny wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne każdego państwa. Wiąże się ono 
z redystrybucją danin w celu zapewnienia obywatelom m.in. dostępu do edukacji, 
służby zdrowia oraz urzędników pomagających załatwić sprawy administracyjne. 
Nie jest możliwe, aby każdy urząd, instytucja lub szkoła były kierowane przez spe-
cjalistów w dziedzinie ekonomii i zarządzania. Dlatego konieczne stało się stwo-
rzenie obowiązku prawnego w zakresie wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań 
organizacyjnych. Próbą takiego działania było narzucenie podmiotom sektora 
finansów publicznych wprowadzenia kontroli zarządczej. U  podstaw przyjęcia 
tego specyficznego narzędzia organizacyjnego wskazać należy także krytykę nad-
miernej biurokracji1.

Celem opracowania jest wielopłaszczyznowa analiza bezpieczeństwa praw-
no-finansowego podmiotów sektora finansów publicznych w  systemie kontroli 
zarządczej. Autor poddaje weryfikacji hipotezę badawczą zakładającą, iż system 
kontroli zarządczej ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo tych podmiotów 
zarówno w  wymiarze prawnym, jak i  finansowym. Przedstawione rozważania 
zostały oparte na dwóch metodach badawczych. Pierwsza z nich to metoda insty-
tucjonalno-prawna, która znalazła zastosowanie w analizie aktów normatywnych 
regulujących przedmiotową materię. Druga metoda to analiza czynnikowa, któ-
ra pozwoliła na wyodrębnienie najważniejszych elementów w systemie kontroli 
zarządczej, które mają wpływ na bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo finan-
sowe podmiotów sektora finansów publicznych. Opracowanie opiera się także na 
doświadczeniach autora ze współpracy z podmiotami sektora finansów publicz-
nych przy wdrażaniu systemu kontroli zarządczej. 

1 A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe 
zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, pod red. A. Zalewskiego, Warszawa 
2005, s. 13–14.
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2. Kontrola zarządcza – definicja i zakres
Pierwotnie idea kontroli wewnętrznej w  polskiej administracji publicznej 

pojawiła się wraz z  wejściem w  życie 1 stycznia 2002 roku zmienionej ustawy 
o finansach publicznych z 1998 roku. Nowelizacja wprowadziła pojęcie kontroli 
finansowej w jednostce sektora finansów publicznych. System kontroli wewnętrz-
nej odnosił się stricte do procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowa-
niem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem2. Dopiero kontynu-
acją tego systemu było wprowadzenie do sektora finansów publicznych systemu 
kontroli zarządczej. Obowiązek prawny implementacji tego systemu we wszyst-
kich podmiotach sektora został wprowadzony na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o  finansach publicznych3. Zgodnie z  art. 68 aktu normatywnego „kon-
trolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół dzia-
łań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”. Ponadto ustawodawca wskazał, iż 
celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w  szczególności: zgodności działal-
ności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efek-
tywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania 
i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności prze-
pływu informacji oraz zarządzania ryzykiem. Zgodnie z art. 69 ustawy, zapew-
nienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i  efektywnej kontroli zarządczej 
należy do obowiązków: ministra w  kierowanych przez niego działach admini-
stracji rządowej; wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarzą-
du jednostki samorządu terytorialnego oraz kierownika jednostki. Oznacza to 
ustawowy obowiązek wprowadzenia systemu kontroli zarządczej we wszystkich 
podmiotach administracji publicznej i samorządowej, jak również w jednostkach 
podrzędnych. 

Definicja legalna zawarta w ustawie ma istotne znaczenie przede wszystkim 
z punktu widzenia tworzenia siatki pojęciowej i właściwego rozumienia intencji 
ustawodawcy. Jednocześnie ma swoją specyfikę, która nie oddaje znaczenia kon-
troli zarządczej sensu largo. Jak wskazuje Waldemar Witalec, definicja ta została 
sformułowana w celu wyeksponowania funkcji, jaką ta instytucja powinna speł-
niać w systemie finansów publicznych4. Uzupełniając przytoczoną definicję usta-
wową warto zwrócić uwagę, iż jest to proces o charakterze permanentnym, mający 
na celu przemianę „kultury stosowania prawa” w „kulturę osiągania rezultatów”5. 

2 J. Sławińska, Wdrażanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w  Siedlcach. Seria: Administracja 
i Zarządzanie 2013, nr 97, s. 437.

3 Dz. U. z 2016 r., poz. 1870. W dalszej części opracowania autor używa skrótu „u.f.p.”
4 W. Witalec, Kontrola zarządcza w  jednostkach sektora finansów publicznych a  naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, Finanse Komunalne 2012, nr 4, s. 53.
5 Por. J. Płaskonka, Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, Kontrola Państwowa 2006, nr 2, s. 13.
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Można zatem stwierdzić, iż „kontrola zarządcza jest rozwiązaniem organizacyj-
nym i prawnym, które opracowano na pewnym etapie rozwoju teorii i praktyki 
zarządzania, w reakcji na – stwierdzone w danym okresie – patologie zarządzania; 
rozwiązanie to warto nie tyle kopiować, ile raczej adaptować w  polskiej admi-
nistracji, uwzględniając stale weryfikowaną diagnozę jej patologii oraz krajowy 
i zagraniczny dorobek w zakresie zarządzania publicznego”6. 

W literaturze przedmiotu funkcjonuje także szerokie spektrum definicji, któ-
rych autorzy zwracają uwagę na praktyczny aspekt funkcjonowania systemu kon-
troli zarządczej. Wśród nich warto zwrócić uwagę na definicję zaproponowaną 
przez Mariusza Matyska, który wskazuje, iż funkcjonalnie kontrola zarządcza jest 
procesem zarządzania, czyli praktyką świadomego i ustawicznego kształtowania 
organizacji. Badacz podkreśla także, iż polega ona na ciągłym lub cyklicznym 
wykonywaniu działań kierowniczych ujmowanych w  cztery sprzężone ze sobą 
funkcje: planowanie, organizowanie, motywowanie i  kontrolowanie7. Wojciech 
Bożek zwraca uwagę, że „kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny są instytucjami 
prawa finansowego sprzyjającymi prawidłowemu funkcjonowaniu jednostek sek-
tora finansów publicznych”8. Prawidłowe funkcjonowanie podmiotów publicz-
nych przynosi korzyści w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Z jednej strony 
ma pozytywny wpływ na wypełnianie zadań tych podmiotów, wspomagając inne 
mechanizmy prewencji zagrożeń bezpieczeństwa prawno-finansowego. Z  dru-
giej zwiększa efektywność funkcjonowania całego sektora finansów publicznych, 
dzięki czemu nie jest konieczne zwiększanie deficytu budżetowego lub nakładanie 
na obywateli dodatkowych danin.

Warto podkreślić, iż samo narzucenie systemu kontroli zarządczej nie zosta-
ło należycie uzupełnione podnoszeniem kwalifikacji kierowników jednostek. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której zaczęli oni otrzymywać do uzupełnienia 
dokumenty kierowane z jednostek nadrzędnych, jednak nie wiedzieli w jaki spo-
sób to zrobić. Specjalistyczna terminologia i brak szkoleń pozwalających na uzu-
pełnienie deficytów wiedzy w przedmiotowym zakresie doprowadziły do tego, iż 
funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej stało się w  przypadku niektórych 
podmiotów obszarem dysfunkcjonalnym. Nie każdy rozumiał również różnicę 
pomiędzy kontrolą zarządczą a innymi kontrolami – wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi. Nazwa okazała się myląca, ponieważ w niektórych instytucjach, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem podmiotów samorządowych, kontrole to wydarzenia 
o charakterze ekstraordynaryjnym i jeden z podstawowych determinantów funk-
6 A. Szpor, Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty), http://www.mf.gov.pl/c/document_library/

get_file?uuid=b43e6d5f-4c5e-42db-b7cb-1251fd16a308&groupId=764034 [dostęp 23.08.2017].
7 M. Matysek, Projektowanie modelu systemu kontroli zarządczej, Kontrola Państwowa 2011, nr 2, 

s. 40.
8 W. Bożek, Kontrola zarządcza i  audyt wewnętrzny instrumentami egzekwowania dyscypliny 

finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia 2015, nr 76, t. 2, s. 375.
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cjonowania. Normy prawne odnoszące się do kontroli zarządczej zostały rów-
nież sformułowane zbyt ogólnie. Jak wskazuje Andrzej Szpor, „niejasna regulacja 
wywołuje obawy, że instytucja ta, wadliwie zinterpretowana i wdrożona w prakty-
ce administracyjnej, okaże się barierą modernizacyjną”9. Kontrola zarządcza nie 
ma natomiast charakteru jednorazowego, tak jak znane z dotychczasowej prakty-
ki funkcjonowania podmiotów sektora finansów publicznych kontrole wewnętrz-
ne i zewnętrzne10. 

3. Standardy kontroli zarządczej
Pomimo wskazanych wcześniej deficytów w  obszarze podnoszenia kwali-

fikacji pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie kontroli zarządczej warto 
podkreślić, iż Ministerstwo Finansów udostępniło materiały merytoryczne uła-
twiające podmiotom do tego zobowiązanym wprowadzanie zmian. Zgodnie z art. 
3 u.f.p. „Minister Finansów określi w formie komunikatu i ogłosi, w Dzienniku 
Urzędowym Ministra Finansów, standardy kontroli zarządczej dla sektora finan-
sów publicznych, zgodne z międzynarodowymi standardami”. Standardy zosta-
ły określone w komunikacie Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 roku11. 
W załączniku do komunikatu znalazły się informacje o celu i charakterze stan-
dardów oraz poziomie funkcjonowania kontroli zarządczej. Wskazano także mię-
dzynarodowe standardy uwzględnione przy opracowaniu polskich standardów. 
Wśród nich znalazły się m.in. „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana koncepcja 
ramowa” oraz „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie” – raporty opracowane 
przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (Committee of Spon-
soring Organizations of the Treadway Commmission – COSO)12. Przedstawiono 
także podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej podzielone 
na pięć obszarów. Obszary te, określone mianem elementów kontroli zarządczej, 
zostały omówione w dalszej części opracowania. Minister Finansów wskazał jako 
cel standardów promowanie wdrażania spójnego i  jednolitego modelu kontro-
li zarządczej przy jednoczesnym uwzględnieniu specyficznych zadań jednostki. 
Tak ostrożne i szerokie sformułowanie celów wynika bez wątpienia ze specyfiki 
i różnorodności jednostek, które ustawodawca zobowiązał do wdrożenia systemu.

Standardy kontroli zarządczej zostały zdefiniowane jako „uporządkowa-
ny zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli 
zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów 

9 A. Szpor, Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, Kontrola Państwowa 2011, 
nr 5, s. 3.

10 Por. Z. Derdziuk, A. Niedzielski, Koordynacyjna funkcja kontrolingu, Kontrola Państwowa 2011, 
nr 6, s. 8–9.

11 Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84.

12 Tamże.
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kontroli zarządczej”13. Jedną z  najważniejszych funkcji standardów jest kształ-
towanie bezpieczeństwa prawno-finansowego podmiotów sektora finansów 
publicznych poprzez zobligowanie kierowników jednostek do tworzenia nowych 
uregulowań i  procedur wewnętrznych, przy jednoczesnej ewaluacji dotychczas 
funkcjonujących rozwiązań. Niezależnie od zakresu zadań, skali działalności, 
zasobów ludzkich i  budżetu, każdy kierownik jednostki został zobligowany do 
opracowania regulaminu kontroli zarządczej. Jest to dokument regulujący zasa-
dy organizacji kontroli zarządczej w  jednostce sektora finansów publicznych. 
Powinien mieć logiczną konstrukcję, gdyż stanowi wykładnik wdrożenia kontroli 
zarządczej w danym podmiocie. Istotne znaczenie ma także fakt, iż w przypadku 
kontroli organów uprawnionych, w pierwszej kolejności analizie poddany zostaje 
właśnie regulamin14.

Katarzyna Tkocz-Wolny wskazuje, iż regulamin integruje system z  odwoła-
niami do innych, wcześniej opracowanych i  obowiązujących instrukcji, proce-
dur wewnętrznych, wytycznych oraz dokumentów organizacyjnych jednostki. 
W zakresie polityki rachunkowości dotyczy to dokumentów takich jak:
•	 instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
•	 instrukcja dotycząca ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania,
•	 instrukcja inwentaryzacyjna,
•	 zasady polityki rachunkowości,
•	 procedury kontroli finansowej15.

Regulacje dotyczące wdrożenia, funkcjonowania i oceny kontroli zarządczej 
spowodowały konieczność prowadzenia działań w czterech obszarach. Pierwszy 
z nich to tworzenie rocznych planów działalności i sprawozdań z ich wykonania. 
Jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do corocznego określa-
nia celów, zadań do wykonania z miernikami określającymi stopień ich wykona-
nia. Takie informacje powinny być zamieszczone w rocznym planie działalności. 
Naturalne uzupełnienie planu stanowi sprawozdanie z jego wykonania. Drugi to 
stworzenie sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem (opisanego w dalszej 
części opracowania). Trzecim są roczne samooceny kontroli zarządczej przepro-
wadzane przez kierownictwo oraz pracowników jednostki w sposób udokumen-
towany. Ostatni obszar to sporządzanie przez kierownika jednostki oświadczeń 
o stanie zapewnienia kontroli zarządczej. Takie oświadczenia mają na celu zwięk-
szenie odpowiedzialności kierowników za funkcjonowanie podmiotów16.

13 Tamże. 
14 K. Tkocz-Wolny, Pojęcie i zakres kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publiczny, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 
2015, nr 74, t. 2, s. 554.

15 Tamże, s. 554–555.
16 J. Sławińska, Wdrażanie kontroli zarządczej…, s. 444–445.
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Standardy kontroli zarządczej to bez wątpienia próba stworzenia uniwersalne-
go modelu dla różnych (i różnorodnych) podmiotów sektora finansów publicz-
nych17. Przykładem podmiotów o  specyficznych zadaniach i  kompetencjach są 
jednostki Policji. Tadeusz Waściński i  Małgorzata Borowik zwracają uwagę, iż 
system kontroli zarządczej w tych jednostkach powinien się koncertować na gro-
madzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji do oceny efektywności 
wykorzystania zasobów publicznych, tj.: zasobów ludzkich, rzeczowych, finanso-
wych oraz organizacyjnych18. Warto zwrócić uwagę, iż takie określenie priory-
tetów systemu odpowiada także specyfice podmiotów o zupełnie innym profilu 
działalności, m.in. specyfice szkół, domów kultury, szpitali i urzędów.

Bezpieczeństwo prawne opiera się więc na tworzeniu adekwatnych i  odpo-
wiednich z punktu widzenia funkcjonowania jednostki procedur. W przypadku 
braku regulacji w określonym obszarze, taki deficyt zostaje wykryty na różnych 
etapach funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Podobne mechanizmy 
funkcjonują w  przypadku bezpieczeństwa finansowego, warto jednak podkre-
ślić, iż oprócz profesjonalnych procedur istotne znaczenie ma ich funkcjonowa-
nie w  praktyce. Ważna jest również ewaluacja opierająca się na rzeczywistych 
doświadczeniach, m.in. wynikających z  regulowania zobowiązań finansowych 
oraz gospodarki kasowej.

4. Elementy kontroli zarządczej 
Mechanizmy funkcjonowania systemu kontroli zarządczej podzielone zostały 

na pięć obszarów. Przedmiotowe obszary (elementy) zostały przedstawione we 
wskazanym wcześniej załączniku do komunikatu Ministra Finansów dotyczącym 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych19. Wyróżniono 
następujące elementy kontroli zarządczej:

1. Środowisko wewnętrzne.
2. Cele i zarządzanie ryzykiem.
3. Mechanizmy kontroli.
4. Informacja i komunikacja.
5. Monitorowanie i ocena.

Wstępna konkluzja, jaką można sformułować po zapoznaniu się z przedmio-
towym podziałem, to rozszerzenie zakresu kontroli zarządczej poza elementy 
związane z finansami podmiotu. W tym przypadku mylący może być fakt, iż sys-
tem został wprowadzony normami prawnymi u.f.p. Uwarunkowania finansowe 
17 Por. Ł. Wojciechowski, Standardy kontroli zarządczej, http://statuo.pl/2017/06/04/standardy-

kontroli-zarzadczej/ [dostęp: 21.08.2017].
18 T. Waściński, M. Borowik, Zastosowanie systemu kontroli zarządczej w  jednostkach Policji, 

Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2010, nr 4(53), s. 122.
19 Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84.
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są w sposób naturalny istotnym elementem systemu, jednak prawidłowość i ade-
kwatność gospodarki rachunkowej powinna wynikać z właściwego zarządzania 
i planowania. Podobnie w przypadku bezpieczeństwa prawnego podmiotów, któ-
rego wykładnikiem są odpowiednie procedury, regulaminy i  inne wewnętrzne 
uregulowania prawne. Powinny być one efektem harmonijnej współpracy pra-
cowników wszystkich szczebli, a nie wynikać stricte z obowiązku prawnego.

Środowisko wewnętrzne związane jest bezpośrednio z  zasobami ludzki-
mi danego podmiotu. Umieszczenie tego elementu na pierwszym miejscu jest 
wypadkową filozofii całego systemu kontroli zarządczej. Środowisko wewnętrzne 
powinno być determinantem pozostałych elementów. Wynika to z faktu, iż stano-
wi ono świadectwo znaczenia kontroli zarządczej dla kadry kierowniczej i pracow-
ników. Ponadto, poprzez kształtowanie tego środowiska, kadra kierownicza ma 
wpływ na wzrost świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej. Może 
także tworzyć podstawy tego, aby pracownicy realizowali swoje obowiązki w spo-
sób zdyscyplinowany i ustrukturyzowany20. W polskim modelu systemu kontroli 
zarządczej zwrócono uwagę na cztery determinanty środowiska wewnętrznego 
– przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, strukturę organi-
zacyjną i delegowanie uprawnień. Ministerstwo nie wskazało jednak niektórych 
determinantów, charakterystycznych dla innych modeli, na których opierają się 
polskie rozwiązania, m.in. wskazanego wcześniej modelu COSO. Wśród nich 
wskazać należy politykę i praktyki w odniesieniu do zasobów ludzkich, filozofię 
i styl zarządzania oraz rolę rady nadzorczej i komitetu audytu21. Brak wskazanych 
determinantów nie jest jednak znaczącym deficytem. Każdy kierownik jednost-
ki, który widzi taką potrzebę, może wykorzystywać również rozwiązania przyjęte 
w innych modelach, uzupełniając model polski.

Kolejny element to cele i zarządzanie ryzykiem. Jest on niezbędny do rzeczy-
wistej przemiany „kultury stosowania prawa” w  „kulturę osiągania rezultatów”. 
Minister Finansów wskazuje, iż pierwszym etapem przystąpienia do realizacji 
tego elementu jest określenie misji podmiotu. Następnie na podstawie misji nale-
ży określić cele i zadania (przynajmniej raz w roku). Cel powinien być mierzalny, 
w  związku z  kolejnym działaniem, jakim jest monitorowanie i  ocena realizacji 
celów i zadań. Kierownik jednostki powinien określić, jakimi metodami będzie się 
posługiwał w tym zakresie. Dopiero po realizacji wymienionych działań możliwe 
jest przystąpienie do identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka i zaproponowanie dzia-
łań w ramach reakcji na ryzyko. Z uwagi na fakt, iż wszystkie działania w ramach 
„celów i  zarządzania ryzykiem” miały dla niektórych kierowników jednostek 
charakter innowacyjny, konieczne było doprecyzowanie wymagań w przedmio-

20 P. Bednarek, Ocena środowiska wewnętrznego w  jednostkach sektora finansów publicznych 
w  świetle krajowych i  międzynarodowych standardów kontroli zarządczej, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2011, nr 42, s. 25.

21 Tamże, s. 28–30.
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towym zakresie. Znalazło się ono w komunikacie Ministra Finansów z 6 grudnia 
2012 roku22.

W systemie kontroli zarządczej występują zadania o charakterze obligatoryj-
nym wraz ze wskazaniem minimalnej częstotliwości ich przeprowadzania. Istnie-
je jednak grupa zadań, których określenie mianem fakultatywnych mogłoby być 
nadużyciem, jednak warto zwrócić uwagę na ich elastyczny charakter. Grupa ta 
została określona jako mechanizmy kontroli. Pierwszy z nich to dokumentowa-
nie systemu kontroli zarządczej, w którym wskazano m.in. procedury wewnętrz-
ne, instrukcje, wytyczne i dokumenty. Kolejny to nadzór, który należy prowadzić 
w celu oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji zadań. Trzeci mechanizm to 
ciągłość działalności, a kolejny to ochrona zasobów. Minister Finansów wskazuje 
także szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospo-
darczych oraz wymóg określenia mechanizmów służących zapewnieniu bezpie-
czeństwa danych i systemów informatycznych23.

Kolejny element to informacja i  komunikacja. Koreluje on z  zarządzaniem 
ryzykiem, ponieważ dla osób niemających profesjonalnej wiedzy w zakresie eko-
nomii i zarządzania wiedza na temat ewentualnych strat związanych z wizerun-
kiem lub reputacją jest obszarem najbardziej przystępnym. Informacja i komuni-
kacja mają także istotne znaczenie z punktu widzenia środowiska wewnętrznego. 
Komunikacja na różnych szczeblach ma bez wątpienia bezpośredni wpływ na 
jakość zarządzania i  funkcjonowania podmiotów. Minister Finansów wyróżnił 
w  tym obszarze bieżącą informację, komunikację wewnętrzną i  komunikację 
zewnętrzną. Warto podkreślić, iż zarówno komunikacja w wymiarze wewnętrz-
nym, jak również komunikacja w wymiarze zewnętrznym mają wpływ na bezpie-
czeństwo prawno-finansowe podmiotów sektora finansów publicznych. Jednym 
z najbardziej prozaicznych wymiarów tego obszaru jest bez wątpienia umożliwie-
nie interesantom załatwiania spraw w urzędach.

Ostatni element systemu kontroli zarządczej to monitorowanie i ocena. Jest 
to obszar, który można określić jako problematyczny. Wprowadzono bowiem 
dwutorowy system oceny, niezrozumiały dla niektórych kierowników jednostek. 
Raz do roku przekazują oni (w  większości przypadków) podmiotom nadrzęd-
nym informację o stanie kontroli zarządczej. Wzór oświadczenia został określo-
ny w osobnym rozporządzeniu Ministra Finansów24. Korzystają z niego również 
podmioty, które nie są do tego zobligowane, co można uznać za dobrą praktykę. 
Jednocześnie raz do roku kierownicy jednostek powinni dokonywać samooceny 
22 Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycz-

nych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz. Urz. 
Min. Fin. poz. 56.

23 Ł. Wojciechowski, Elementy kontroli zarządczej, http://statuo.pl/2017/06/18/elementy-kontroli-
-zarzadczej/ [dostęp: 24.08.2017].

24 Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 2 grudnia 2010 r. w  sprawie wzoru oświadczenia 
o stanie kontroli zarządczej, Dz. U. z  2010 r., nr 238, poz. 1581.
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kontroli zarządczej najczęściej na własnym, opracowanym samodzielnie formu-
larzu. Ujednolicenie tej czynności i opracowanie jednego, uniwersalnego formu-
larza mogłoby przyczynić się do zwiększenia efektywności działań i wyelimino-
wania dezorientacji. O randze samooceny systemu kontroli zarządczej świadczy 
wydanie osobnego komunikatu Ministra Finansów w tym zakresie25. 

5. Podsumowanie
System kontroli zarządczej funkcjonuje w  Rzeczypospolitej Polskiej stosun-

kowo krótko. W niektórych podmiotach sektora finansów publicznych stanowił 
jedynie uporządkowanie dotychczasowych dobrych praktyk i działań w ramach 
efektywnego zarządzania. Istnieją jednak podmioty, w których zarządzanie skon-
centrowane na planowaniu i monitorowaniu realizacji zaplanowanych celów nie 
istniało. W ich przypadku wprowadzanie elementów kontroli zarządczej wyma-
ga i będzie wymagało dużego wysiłku organizacyjno-merytorycznego. Nie ulega 
jednak wątpliwości, iż wszystkie działania zmierzające do tworzenia adekwatnych 
i przejrzystych procedur, jak również prawidłowej gospodarki finansowej przy-
czyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa prawno-finansowego podmiotów 
sektora finansów publicznych.

Przedstawiona analiza prowadzi do konkluzji, iż prawidłowe funkcjonowanie 
systemu kontroli zarządczej wymaga systematycznego podnoszenia kwalifikacji. 
Kwestia ta dotyczy nie tylko kierowników jednostek, lecz także wszystkich pracow-
ników odpowiedzialnych za procesy decyzyjne. Skalę zjawiska może obrazować 
fakt, iż rzetelna analiza literatury przedmiotu wymaga wyboru spośród kilkuset 
artykułów i monografii naukowych, których autorzy przedstawiają zróżnicowane 
punkty widzenia na poszczególne elementy kontroli zarządczej. Systematyczne 
doskonalenie wszystkich obszarów związanych z kontrolą zarządczą przy jedno-
czesnym monitorowaniu potrzeb i uwarunkowań funkcjonowania podmiotów to 
warunek skutecznego zapewniania bezpieczeństwa prawno-finansowego w zmie-
niającej się rzeczywistości.

Ostatni wniosek to propozycja pogłębionej analizy potrzeby stworzenia nowe-
go aktu normatywnego w randze ustawy, regulującego funkcjonowanie systemu 
kontroli zarządczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Autor dostrzega wiele czynników, 
które wskazują na zasadność takiego działania. Najważniejszy z nich to fakt, iż 
uregulowanie przedmiotowej materii w  ustawie o  finansach publicznych pro-
wadzi do umiejscowienia kontroli zarządczej wśród rozwiązań organizacyjnych 
odnoszących się stricte do zagadnień finansowych. Natomiast komunikaty Mini-
stra Finansów, poddane analizie w opracowaniu, wskazują na interdyscyplinarny 

25 Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycz-
nych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. 
Urz. Min. Fin. Z 2011 r., nr 2, poz. 11.
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charakter systemu kontroli zarządczej. Ma ona na celu m.in. zwiększenie bezpie-
czeństwa prawnego, właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, właściwe kształto-
wanie wizerunku i budowę adekwatnych pasów transmisyjnych w komunikacji 
z podmiotami zewnętrznymi. Nowy akt prawny nie umniejszałby roli uwarun-
kowań finansowych, jednak mógłby przyczynić się do uniknięcia wprowadzania 
w błąd i pozornego zawężania zakresu całego systemu.
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