
System kontroli 
zarządczej w procesie 
postępowania 
administracyjnego

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

W
st

ęp

https://www.ksiegarnia.beck.pl/13724-system-kontroli-zarzadczej-w-procesie-postepowania-administracyjnego-ewa-slawinska-tomtala
https://www.ksiegarnia.beck.pl/13724-system-kontroli-zarzadczej-w-procesie-postepowania-administracyjnego-ewa-slawinska-tomtala
https://www.ksiegarnia.beck.pl/13724-system-kontroli-zarzadczej-w-procesie-postepowania-administracyjnego-ewa-slawinska-tomtala


XIII

Wstęp

Postępowanie przed organami administracji publicznej, które kończy się odpowied-
nim, władczym rozstrzygnięciem organu, stanowi jedno z zadań służących, wprost 
lub pośrednio, realizacji celów jednostki. Prawidłowa realizacja celów jednostki 
sektora finansów publicznych, zwanej dalej jednostką,  zależy od wielu uwarunko-
wań, jednym z nich jest na pewno właściwy system zarządczy. Zgodnie z art. 68 
ustawy o finansach publicznych, „kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów 
publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”. Procedury 
postępowania administracyjnego są skodyfikowane w Kodeksie postępowania ad-
ministracyjnego. Prawidłowa realizacja procesu wymaga wprowadzenia odpowied-
niego systemu stanowiącego sekwencję powiązanych czynności, przyczyniających 
się do osiągnięcia celu wyznaczonego dla danego organu administracji publicznej. 
W świetle obowiązujących zasad finansów publicznych wymagane jest zapewnienie 
skuteczności podejmowanych działań przez wybór najbardziej efektywnego systemu 
zarządczego, tj. takiego który pozwoli na prawidłową realizację wytyczonych celów, 
w najkorzystniejszych warunkach, przy racjonalizacji kosztów. Decyzję, co do siły 
i struktury systemu kontroli zarządczej, w zależności od oceny istotności danego 
procesu, podejmuje kierownik jednostki, jako osoba odpowiedzialna za kontrolę za-
rządczą. Zaprojektowane i wdrożone mechanizmy kontrolne, powinny spełniać kilka 
podstawowych warunków:
1) mechanizm kontrolny powinien stanowić odpowiedź na istniejące istotne ryzyko,
2) ustalenie możliwie jak najmniejszej ilości mechanizmów kontroli, ponieważ 

zużywają one zasoby organizacji,
3) mechanizmy kontroli muszą być spójne i wpisywać się w system kontroli zarząd-

czej w organizacji.

Skuteczność mechanizmów kontroli będzie zależała od następujących czynników:
1) prawidłowości systemu identyfikacji i analizy ryzyka,
2) adekwatności mechanizmu kontroli do zidentyfikowanego ryzyka (zbyt słaba lub 

zbyt silna kontrola), 
3) potencjału mechanizmu kontrolnego, uzależnionego zarówno od osób, które 

projektują mechanizmy kontrolne, jak i osób wykonujących procedurę kontrolną,
4) błędów ludzkich, będących wynikiem nieprawidłowej oceny, interpretacji, nie-

ostrożności lub nieuwagi,
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5) konieczności indywidualnego traktowania każdej sprawy, ponieważ może ona 
wymagać niestandardowych rozwiązań w systemie kontroli zarządczej.

Oceny wymagają wszystkie stanowiska pracy biorące udział w procesie oraz ich 
otoczenie, które może mieć wpływ na prawidłowość przebiegu postępowania admi-
nistracyjnego. Należy zawsze mieć na uwadze, że nawet najlepszy system kontroli 
zarządczej nie daje 100% gwarancji zgodności z prawem, kompletności i dokładności, 
zatem skuteczność rozwiązań musi być monitorowana i systematycznie oceniana. 

Ewa Sławińska-Tomtała
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