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Niektóre źródła systemów kontroli w 
sektorze publicznym

XVI w – maneggiare (Venezia)
XVII w – ComptRoller (UK)
XVIII w – Count roller (USA)

Etymologicznie couterroller 
(contrerouller) odnosi się do 
sprawdzania kopii rolki papieru, na 
której prowadzono zapisy transakcji 
finansowych. 
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1. Uważany jest za podstawowy mechanizm osiągania 
sprawności organizacji tj. zapewnienia jej skutecznego i 
efektywnego działania.

2. Zorientowany jest na identyfikację, wyjaśnianie, usuwanie 
i unikanie w przyszłości odchyleń od stanu pożądanego 
(planu)

3. Składać się więc musi co najmniej z systemów: 
planowania, ewidencji, porównywania oraz oddziaływania 
na obszary odchyleń. 

4. Obejmować musi powiązania pomiędzy jego częściami 
składowymi. W przeciwnym przypadku mamy jedynie 
zbiór elementów, a nie działający system.
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 Skupiać się może na procesach lub ich rezultatach,

 Odpowiadać za niego mogą podmioty zewnętrze i wewnętrzne.

Proces Wyniki

Wewnętrzna Audyt 
wewnętrzny

Kontrola 
wewnętrzna

Zewnętrzna Audyt 
zewnętrzny

Kontrola 
zewnętrzna
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 Składniki systemu kontroli to w szczególności:

 Podmiot kontrolujący,

 Przedmiot kontroli – proces lub zdarzenie o charakterze nielosowym, 
realizowane w organizacji,

 Odbiorca wniosków pokontrolnych,

 System ewidencji danych finansowych i niefinansowych,

 System przetwarzania danych (informatyczny lub tradycyjny),



Faza Opis

Faza I Określenie stanu pożądanego. W fazie tej tworzone są budżety w odpowiednich 
przekrojach

Faza II Ustalenie stanu rzeczywistego. Informacje te mogą być czerpane z istniejącego 
systemu ewidencji gospodarczej, jak również spoza tego systemu. Podstawą ewidencji 
gospodarczej są ogólnie obowiązujące przepisy, które wyznaczają niezbędne 
minimum. 

Faza III Porównanie stanu pożądanego z rzeczywistym w celu ustalenia ich zgodności 
lub niezgodności. Rzadko występuje sytuacja, gdy obydwa stany pokrywają się, 
najczęściej parametry opisujące stan rzeczywisty różnią się od tego, co było podstawą 
planowania. 

Faza IV Analiza odchyleń. Dotyczy wyjaśnienia przyczyn i skutków niezgodności 
porównywanych stanów, ustalenia kroków zmierzających do likwidacji tych 
niezgodności. Informacje, opracowane w tej fazie są wykorzystywane przez system 
motywacyjny jednostki gospodarczej i mogą być podstawą do zmian organizacyjnych, 
jak również wpływać na tworzenie planów na przyszłe okresy.

Procedura kontroli



Uwarunkowania sprawności 
kontroli

1. Obiektywizmem i zrozumiałością, co oznacza że informacje w procesie 
kontroli powinny być zrozumiałe i uważane za obiektywne przez tych, którzy z 
nich korzystają, co warunkuje sprawność reakcji.

2. Realizmem ekonomicznym, oznacza to iż koszty wdrożenia systemu 
kontroli powinny być mniejsze od korzyści, które może on zapewnić, a co 
najwyżej im równe,

3. Realizmem organizacyjnym, oznacza, że stopień kontroli powinien być 
zgodny z realiami organizacyjnymi, w ramach których działa przedsiębiorstwo i 
z obowiązującą hierarchą organizacyjną,

4. Elastycznością, co warunkuje możliwość reakcji na zmianę,
5. Koncentracją na strategicznych punktach kontroli, a zwłaszcza tych 

obszarach, gdzie występuje najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia 
odchyleń od norm,

6. Akceptacją wśród członków organizacji. 
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Uwarunkowania kontroli w 
administracji publicznych

1. Znaczny stopień złożoności 

procesów decyzyjnych, alokacji 

środków finansowych.

2. Znaczny stopień regulacji zasad 

podejmowania, realizacji oraz 

rozliczania decyzji.

3. Znaczny stopień 

zainteresowania wynikami 

kontroli przez interesariuszy.

4. Wielość źródeł finansowania, o 

odrębnych oczekiwaniach 

sprawozdawczych i 

kontrolnych

http://www.jamb.ca/mt/archives/000391.html
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Jak przebiegała ewolucja w 
sektorze przedsiębiorstw?

• Tendencja 1 – informatyzacja 
(oprogramowanie)

• Tendencja 2 –
systematyczność (częstość)

• Tendencja 3 –
uwiarygodnienie przez stronę 
trzecią (audytorzy)

• Tendencja 4 – skupienie na 
procesie a nie na wynikach

• Tendencja 5 – sprzężenie 
wyników kontroli z 
doskonaleniem procesów
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Rezultaty ewolucji systemów 
kontroli w przedsiębiorstwach

1. Wzrost efektywności organizacji
2. Rozrost struktur kontrolnych i ich budżetów
3. Przyspieszenie uczenia się
4. Standaryzacja procesów wytwórczych i 

administracyjnych

A jaka ocena skuteczności?



Kierunki rozwoju systemów kontroli 
w administracji publicznej

1. Wprowadzanie zintegrowanych systemów zarządzania 
klasy ERP II.

2. Upowszechnienie kontroli wewnętrznych, 
zewnętrznych oraz audytów.

3. Wzrost dolegliwości kontroli, związany z obciążeniem 
czasowym, kosztowym, emocjonalnym, a także 
ryzykiem złych wyników.

A jaka ocena skuteczności?
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Czy kontrola formalna to jedyny 
mechanizm?

• Obok systemów kontroli formalnej, 

charakterystycznej dla systemów 

administracyjnych istnieją mechanizmy o 

charakterze rynkowym i społecznym.

• Mechanizm rynkowy opiera się głównie na 

parametrze ceny, a dokładniej na parze 

cena/jakość.

• Mechanizm społeczny opiera się na zaufaniu, 

normach społecznych, podzielanych 

wartościach (etyka)
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Podsumowanie

1. Trajektoria rozwoju systemów kontroli w organizacjach 
niepublicznych rozpoczęła się od nauki systemów kontroli 
w administracji publicznej

2. Późniejszy rozwój kontroli w przedsiębiorstwach znacznie 
wyprzedził administracyjną.

3. Obecnie obserwuje się przepływ wiedzy w kierunku 
przeciwnym.

4. Benchmarking jest pożyteczny, ale niesie tez ryzyko 
powielenia błędów.

5. Obok systemów kontroli formalnej zachodzi potrzeba 
rozwoju systemów niesformalizowanych



Dziękuję za uwagę

email: wczakon@ae.katowice.pl


