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Wstęp
Organizacje publiczne należące do sektora finansów publicznych stosują kontrolę zarządczą, której cele określają przepisy ustawy o finansach publicznych. W praktyce, implementacja wszystkich jej założeń napotyka na trudności, a koncepcja
samooceny kontroli zarządczej nie jest w pełni zrozumiała przez
wielu uczestników życia publicznego. Dość często wśród praktyków głoszony jest pogląd, iż kontrola zarządcza to jedynie
jakaś kolejna forma kontroli instytucjonalnej. Niezadowalający
stopień znajomości przez przedstawicieli organizacji publicznych metod i zasad oraz warunków sprawnego zarządzania,
a także przyjęcie implicite, iż planowe a nie stochastyczne
wdrożenie kontroli zarządczej powinno sprzyjać sprawnej realizacji zadań publicznych, stanowiły asumpt do przeprowadzenia
badań i opublikowania ich wyników. U podstaw decyzji legły
wymogi scholastyki. Monografia powstała nie tylko dla praktyków, ale również dla studentów zgłębiających problematykę
finansów publicznych oraz zarządzania organizacjami publicznymi.
Celami niniejszego opracowania są: 1) systematyzacja pojęć związanych z problematyką kontroli zarządczej; 2) przedstawienie epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej.
Założono przy tym, iż choć analiza problematyki kontroli zarządczej jest w niektórych obszarach prolegomeną, to będzie służyć
operacjonalizacji problemów w kolejnych badaniach naukowych.
W niniejszej monografii przedstawiono wyniki badań służące
rozwiązaniu dwóch problemów: jakie paradygmaty zarządzania
można zastosować w odniesieniu do kontroli zarządczej? Jakie
metody zarządzania można wykorzystać w ramach kontroli
zarządczej?
Do realizacji celów pracy oraz rozwiązania problemów badawczych posłużono się metodami badawczymi właściwymi dla
dyscypliny nauk o zarządzaniu: analizą tekstu, obserwacją nieu8

czestniczącą, wywiadem antropologicznym, analizą artefaktów.
Przyjęta metodologia badań, realizowana w warunkach pluralizmu metodologicznego, zgodnie z koncepcją triangulacji metod
i danych umożliwiła zebranie oraz przeanalizowanie materiału
dotyczącego kontroli zarządczej, tworząc podstawę do procesu
wnioskowania oraz identyfikowania, zgodnie z zamierzeniem
autora, problemów wymagających rozwiązania w następstwie
prowadzenia dalszych pogłębionych badań naukowych. Omawianym wyżej celom podporządkowano konstrukcję monografii.
W pierwszym rozdziale zatytułowanym „Hermeneutyka i epistemologia organizacji” podjęto próbę interpretacji organizacji pojmowanej jako przejaw aktywności ludzkiej. Zwrócono uwagę, iż
badany problem może determinować sposób jaki jest analizowany, co rzutuje na postawę interpretującego zjawisko.
Przyjęto, iż ujęta w związku epistemologią i metodologią
hermeneutyka jest głównym składnikiem ontologicznej struktury
rozumienia. W odniesieniu do źródeł prawa uwzględniono hermeneutykę prawniczą swobodną. W rozdziale przedstawiono
pojęcie organizacji i jej otoczenia, określono walory sprawności,
przybliżono epistemologiczne perspektywy kontrolowania organizacji. Te rozważania służyły także realizacji pośredniego celu
pracy, tj. systematyzacji pojęć związanych z organizacją i jej
otoczeniem. W rozdziale drugim zatytułowanym „Kontrola zarządcza organizacji publicznych” przeanalizowano i przedstawiono różne definicje kontroli zarządczej, jej cele oraz standardy, problematykę zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora
finansów publicznych oraz metodologię kontroli zarządczej.
Niektóre z zagadnień omówiono nieco szerzej, aby uwzględnić
różnorodne potrzeby czytelników. Oprócz studentów z opracowania mogą korzystać praktycy systematyzujący swoją wiedzę
o metodach zarządzania i sposobach rozwiązywania problemów.
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1. Hermeneutyka i epistemologia organizacji
1.1. Pojęcie organizacji
Rozważania na temat wpływu kontroli zarządczej (zakładanego i rzeczywistego) na poprawę funkcjonowania organizacji
publicznych należy poprzedzić analizą pojęć, które nie służą
wyłącznie semantyce i scholastyce, ale również praktyce zarządzania organizacjami publicznymi. Pojęcie organizacji może
przybierać trzy podstawowe znaczenia: rzeczowe, atrybutowe
i czynnościowe. W ujęciu teleologicznym, organizacja to zbiór
składników, które wzajemnie się uzupełniając przyczyniają się
do powodzenia w realizacji zakładanych celów. Definicja ta jest
koincydencyjna z pojmowaniem organizacji przez T. Kotarbińskiego, jak też J. Zieleniewskiego [Kotarbiński, 1975, s. 74,
Zieleniewski, 1969, s. 265]. Oczywiście organizacja jako całość
przyczynia się do powodzenia swych części, do których należą
m.in. ludzie, relacje między nimi, kultura organizacyjna [Koźmiński, Obłój, 1989, s. 18, Kast, Rosenzweig, 1970, s. 120-121,
Bolesta-Kukułka, 1993, s. 76-77, Dobrowolski, 2008, s. 11].
Odnotować jednakże należy, iż pomiędzy celami członków organizacji i samą organizacją może wystąpić antynomia.
Uwzględniając założenia fenomenologii, organizację można poddać analizie ejdetycznej (dążeniu do uchwycenia istoty
zjawisk towarzyszących organizacji). Analiza ta pozwala m.in.
na zidentyfikowanie apoptozy, a zatem mechanizmu usuwania
zużytych lub uszkodzonych składników organizacji, który przebiega naturalnie i jest związany z cyklem starzenia się lub jest
wymuszony przez kierownictwo. Apoptozie może towarzyszyć
autofagia, a zatem proces polegający na wykorzystywaniu przez
organizację zbędnych lub uszkodzonych elementów. Usunięcie
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zbędnych składników organizacji może nastąpić w drodze outsourcingu albo dywestycji.
Organizację można rozpatrywać w ujęciu klasycznym skupiając uwagę na funkcjach (F. Taylor, H. Fayol) lub rolach społecznych (E. Durkheim, M. Weber) albo w podejściu systemowym (L. Bertalanffy, K.E. Boulding, H. Simon, J.M. March,
M. Dalton). Organizacja pojmowana jako system zawiera
w sobie określone podsystemy [Krzyżanowski, 1999, s. 28-39,
Bielski, 1992, s. 86, Leavitt, 1965, Koźmiński, Piotrowski (red.),
2001, s. 30, Dobrowolski, 2008]:
 podsystem celów i wartości. Organizacja oddziałuje na
otoczenie i wobec swoich składników,
 podsystem psychospołeczny, tj. motywacja, wartości,
postawy, kultura uczestników organizacji, więzi społeczne występujące pomiędzy nimi,
 podsystem struktury, tj. zasady podziału zadań, uprawnień, informacji, odpowiedzialności w organizacji,
 podsystem zarządzania, który obejmuje mechanizmy
koordynacji, mechanizmy podejmowania decyzji,
 podsystem techniczny, tj. stosowane w organizacji
technologie, umiejętności (know-how), maszyny, urządzenia, budynki.
Stosowanie podejścia systemowego kieruje badacza
w stronę dobrze znanej, sformułowanej przez K.E. Bouldinga,
hierarchii systemów określającej poziomy złożoności i wszechstronności, którą przedstawiono poniżej:

12
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Tabela 1. Hierarchia systemów K.E. Bouldinga
Poziom
Cechy
1. schematu
Nazwy i terminologia, systemy klasyfikacji
2. mechanizmu
Zdarzenia cykliczne, proste, równowagi. Na przykład system równowagi
w ekonomii
3. kontroli
Samokontrola, sprzężenie zwrotne,
przekaz informacji
4. otwarty
Samoregulacja (np. w komórce), przepływ materiału, zasilanie energetyczne
5. genetyczny
Podział pracy, części zrównoważone
i współzależne, wzrost według „projektu”
6. zwierzęcy
Mobilność, wiedza o sobie, wyspecjalizowane receptory, struktury poznawcze
7. ludzki
Samoświadomość, zdolność wytwarzania, przyswajania i rozumienia
symboli. Poczucie upływu czasu
8. organizacji
System wartości, znaczenia
społecznej
9. transcendentalny
Nieuniknione i nieznane
Źródło: K.E. Boulding, General systems theory. The skeleton of science, “Management Science” 1956, nr 2

Systemowe podejście do analizy organizacji, wymusza
traktowanie jej jako zwartej struktury posiadającej różnorodne
wejścia oraz wyjścia. Wewnątrz tej struktury znajdują się mniejsze elementy (podsystemy) umożliwiające przetwarzanie wejść
w wyjścia zgodnie z celami systemu. Najważniejszymi elementami organizacji są podsystem regulacji (zarządzania) oraz
podsystem wykonawczy. Z podejściem systemowym do problematyki zarządzania wiąże się także koncepcja synergii. W zna13
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czeniu organizacyjnym synergia oznacza, iż poszczególne działy organizacyjne współpracują ze sobą i oddziałując na siebie
stają się wydajniejsze niż gdyby każdy z nich działał
w odosobnieniu [Stoner, Wankel, 1992, s. 65]. Odnotować jednakże należy, iż występowanie efektu synergii jako następstwa
pracy zespołowej nie jest aksjomatyczne. Zespoły składające
się z wysoko wykwalifikowanych pracowników mogą osiągać
gorsze wyniki niż każdy z nich osobna, gdyż członkowie zespołu
nie chcą się podporządkować decyzjom innych (Apollo Syndrome)1. W mojej ocenie powyższe należy wziąć pod uwagę ustalając ryzyko działalności organizacji publicznej.
Organizacja pojmowana jako system, w której zarządzanie
polega na integracji składających się na system elementów,
działa w pewnym otoczeniu, jednakże dobrze znana w teorii
zarządzania zasada ekwiwalentności nie ma charakteru bezwzględnego, gdy organizacja będzie funkcjonowała w warunkach monopolu, w tym wynikającego z uwarunkowań prawnych
[Koźmiński, Obłój, 1989, s. 19-20, 33]. Relatywizmowi ww. zasady będzie sprzyjała asymetria informacyjna, która może przyczynić się do błędnej alokacji zasobów.
W podejściu symboliczno-interpretującym, organizację
można rozpatrywać poprzez pryzmat teorii ustanowienia K.E.
Weicka i społecznej konstrukcji rzeczywistości P. Bergera
i T. Luckmanna. Organizacja funkcjonująca w otoczeniu kreuje
sytuacje, na które reaguje. Podejmując działania ludzie wykluczają przypadkowość zmiennych wpływających na te działania,
ale tworzą pewne ograniczenia, a właściwie sieć ograniczeń
i zależności. Przyjmując stanowisko konstrukcjonizmu społecznego (według, którego na postrzeganie przez ludzi rzeczywistości ma wpływ ich kultura oraz nabyte doświadczenie) odnotować
należy, iż kategorie języka społecznego używane w celu poznawania organizacji nie są prawdziwe, czy naturalne w obiektywnym znaczeniu. Są wytworem przekonań określonej grupy
1

https://mfiles.pl/pl/index.php/Efekt_synergii [dostęp: 31.08.2016].
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społecznej. A zatem rzeczywistość nie jest obiektywna tylko
obiektywizowana. Biorąc pod uwagę fakt, iż to ludzie tworzą
aparat pojęciowy, należy skupić się na poszukiwaniu i analizie
znaczeń [Hatch, 2002, s. 55-57].
W kolejnym podejściu, tzn. postmodernistycznym krytyce
podlega uwielbienie dla racjonalności i pogląd o możliwości
opracowania jednolitej teorii dotyczącej organizacji. Wiedza jest
nie tylko fragmentaryczna, ale i subiektywna, a zatem nie jest
możliwe wyjaśnienie wszystkiego co otacza organizację, jak
i wyjaśnienie, czym jest organizacja. Należy przeprowadzić
dekonstrukcję, czyli sprowadzić argumenty do ich fundamentalnych założeń, następnie przeczyć tym założeniom i analizować
jakie są tego konsekwencje. Takie podejście pozwala na odrzucenie w drodze autorefleksji krępujących schematów myślowych
i krytyczne zdystansowanie się do własnych, społecznie
i kulturowo zdeterminowanych sposobów patrzenia na świat
[Hatch, 2002, s. 57-62]. Z punktu widzenia paradygmatu radykalnego strukturalizmu organizacja to twór służący utrwaleniu
dominacji określonych grup ludzi nad innymi.
Postrzeganie organizacji z perspektyw: modernistycznej,
symboliczno-interpretującej, postmodernistycznej, radykalnego
strukturalizmu wymaga uwzględnienia epistemologii, a zatem
odniesienia się do sposobu poznawania świata i ontologii –
podmiotów poznania. Epistemologie dzielą się na obiektywistyczne (pozytywizm, empiryzm) i subiektywistyczne [Sułkowski,
2012]. Epistemologia w perspektywie obiektywistycznej zakłada,
iż w następstwie obserwacji można poznać określone zjawisko.
Dostrzec tu można modernizm.
W perspektywie subiektywistycznej zakłada się, że sposób
poznania rzeczywistości jest uzależniony od badacza, jego
poglądów, sposobu badania zjawisk. Dostrzec tu można perspektywę symboliczno-interpretującą. W trzecim podejściu,
postmodernistycznym, zakłada się, że konsekwencją wpływu
czynników kulturowych na wiedzę jest dychotomia perspektyw.
W świetle dotychczasowych rozważań można sformułować
15
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uogólnienie, iż poszukiwanie ogólnych praw, dokonywanie pomiarów określonej działalności skłania do przyjęcia koncepcji
modernistycznej. Analiza znaczeń, interpretacji skłania ku przyjęciu postawy subiektywistycznej w epistemologii. Wszelkie
poznanie odbywa się za pośrednictwem doświadczenia osobistego badacza, dodatkowo będącego pod wpływem kontekstu
kulturowego i społecznego [Hatch, 2002, s. 62-66]. W perspektywie klasycznej w podejściu socjologicznym można badać
społeczne skutki podejmowanych decyzji. W podejściu menedżerskim sposoby zwiększenia efektywności. W podejściu prakseologicznym m.in. skuteczność osiągania założonych celów.
W perspektywie modernistycznej organizację można zwymiarować. W pespektywie symboliczno-interpretującej organizacja
jest nośnikiem znaczeń, a badanie zmierza do zrozumienia tych
znaczeń [Hatch, 2002]. W perspektywie postmodernistycznej
interesujący jest proces badania organizacji. Różnice perspektyw w teorii organizacji przedstawiono poniżej:

16
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Tabela. 2 Różnice perspektyw w teorii organizacji
Perspektywa
Przedmiot
Metoda
Klasyczna
OddziałyObserwacja,
wanie oranaliza histoganizacji na ryczna;
społeczeń- Osobista reflekstwo;
sja nad doZarządzaświadczeniem
nie organizacją
Modernistyczna Organizację Metody opisomożna
we; korelacja
zwymiarometod zestanwać przy
daryzowanych
pomocy
wskaźników
Symbolicznointerpretująca

Postmodernistyczna

Organizacja
widziana
przez pryzmat subiektywnych oglądów
Teoria
organizacji
i praktyki
teoretyzowania

Obserwacja
uczestnicząca;
Wywiady etnograficzne

Dekonstrukcja;
Krytyka praktyk
prowadzenia
badań teoretycznych

Źródło: M.J. Hatch, Teoria organizacji, op. cit., s. 63
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Rezultat
Typologie,
konstrukty
teoretyczne, wytyczne dla
praktyków
Badania
porównawcze, analizy statystyczne
o wielu
zmiennych
Teksty
narracyjne,
jak opisy
przypadków
i etnografia
organizacji
Refleksyjność
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Choć na pozór powyższe rozważania wydają się być głęboko osadzone w teorii, to są przydatne dla badaczy życia publicznego. Refleksja epistemologiczna sprzyja uporządkowaniu
podejścia badawczego, ustaleniu przedmiotu, jak też preferowanych metod prowadzenia badań. W rozumieniu złożoności
organizacji może być pomocne wykorzystanie metafor, choć
takie podejście, moim zdaniem, ma pewne ograniczenia. Może
prowadzić do błędnego postrzegania rzeczywistości. Na przykład, przyjęcie, iż organizacja jest maszyną może prowadzić do
mylnego przekonania, że ludzie tworzący organizację są częściami wymiennymi maszyny. Taki zdehumanizowany sposób
analizowania zjawisk jest nie do przyjęcia. Nie mniej jednak
uwzględniając wymogi scholastyki odnotować należy, iż w perspektywie okresu klasycznego wyróżnić można metaforę maszyny według, której organizację wyobrażono sobie jako maszynę zaprojektowaną przez decydentów w celu osiągnięcia
określonych celów. Decydent był zatem twórcą i osobą kierującą taką organizacją na kształt inżyniera projektującego i kierującego maszyną. W perspektywie modernistycznej organizację
porównywano do organizmu, który musi przystosować się do
otoczenia aby przeżyć [Hatch, 2012, s. 65-70].
W perspektywie symboliczno-interpretującej metaforą organizacji jest kultura. Organizacja to system znaczeń wynikający ze współdziałania ludzi mających określone wartości, tradycję, zwyczaje. I wreszcie w perspektywie postmodernistycznej
organizacja to kolaż teorii z różnych dyscyplin naukowych [Hatch, 2012, s. 65-70]. Podsumowując dotychczasowe rozważania
o organizacji publicznej z punktu widzenia paradygmatów skonstatować należy, iż w ujęciu paradygmatu neopozytywistycznofunkcjonalistyczno-systemowego procesy zachodzące w takiej
organizacji mają charakter przyczynowo-skutkowy, poddają się
predykcji i weryfikacji. Jednakże takie podejście zakłada statyczny charakter rzeczywistości i racjonalność działania. Tymczasem w praktyce, partykularne, sprzeczne interesy mogą brać
górę nad racjonalnym, z punktu widzenia organizacji, postępo18
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waniem, wynikającym na przykład z przepisów prawa.
W paradygmacie interpretatywno-symbolicznym odchodzi się od
przyczynowo-skutkowego założenia oraz zakłada się zaangażowanie każdego, kto analizuje działalność organizacji. To co
dzieje się wewnątrz organizacji publicznej jest wynikiem relacji,
osiąganego konsensusu, który nie ma charakteru bezwzględnego. Sympatie, antypatie między pracownikami należy analizować równie dogłębnie jak zakres zadań określonych przepisami
prawa. Organizacja z punktu widzenia paradygmatu radykalnego strukturalizmu, innymi słowy nurtu krytycznego, jest powiązana z mechanizmem władzy, nierówności społecznej, a jej
struktura służy do sformalizowania relacji opartych na dominacji
[Sułkowski, 2013].
Na zakończenie tej części dociekań poświęconych perspektywom badawczym organizacji warto wykazać różnice
pomiędzy klasyczną teorią zarządzania a postmodernistyczną
autorefleksją. O ile w okresie klasycznym przyjęto, iż decydenci
mają prawo wypowiadania się i wpływania na innych, to
w postmodernizmie decydenci oraz badacze mają obowiązek
ujawnienia swoich subiektywnych przekonań i motywów oraz
nie narzucania ich innym osobom. W istocie chodzi zatem
o moralność działań zorganizowanych [Hatch, 2012]. Uwzględniając powyższe, a także cechy organizacji publicznych, jak też
wymogi prawne dotyczące ich otoczenia można założyć, że
dogłębnej analizie funkcjonowania organizacji publicznych powinno sprzyjać przyjęcie pluralizmu ww. perspektyw badawczych.
Każda organizacja, a zatem i publiczna, realizuje różne cele interesariuszy. Typologia celów prezentowana jest licznych
opracowaniach naukowych [Pierścionek, 2001, Dobrowolski,
2008, Dess, Miller, 1993, Wawrzyniak, 1989, Stoner, Wankel,
1992, Fabiańska, Rokita, 1986, Dwojacki, 1995, Aurich, Schroder, 1972]. Rodzaje celów przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 3. Rodzaje celów
Kryterium klasyfikacji celów
Następstwo celów
Przyczyna działania organizacji
Horyzont czasowy
Sfera funkcjonowania organizacji
w relacji z otoczeniem
Zakres działania organizacji
Sposób, w jaki określono cele
Podmiotowe

Rodzaje celów
Cele finalne i pośrednie
Cele rozwoju i funkcjonowania
Cele strategiczne i operacyjne
Cele zewnętrzne i wewnętrzne
Cele gospodarcze, społeczne, polityczne
Cele deklarowane
i rzeczywiste, subiektywne, obiektywne
Cele indywidualne, grupowe, organizacji, kierownictwa

Źródło: A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Dom Organizatora Toruń 2001, s. 103-104.

Przyjrzyjmy się bliżej dwóm rodzajom organizacji: wytwórczym i publicznym. Celem organizacji wytwórczych jest maksymalizacja wyniku ekonomicznego. Zgodnie z założeniami ekonomii neoklasycznej organizacje te dążą do optymalnego wykorzystania zaangażowanych zasobów w celu maksymalizacji
zysku i minimalizacji kosztów. Według alternatywnych teorii,
celem organizacji wytwórczych nie jest jedynie maksymalizacja
zysku [Czekaj, Owsiak, 1992, s. 24-30]. Na przykład spółka
prawa handlowego realizująca zadania w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę lokalnej społeczności osiąga wprawdzie
zysk, ale przede wszystkim ma zapewnić prawidłowe wykonanie
zadań publicznych. I to powinien być jej podstawowy cel.
W podejściu behawiorystycznym, którego przedstawicielem jest m.in. H.A. Simon, zakłada się, iż w przypadku posiadania ograniczonej zdolności poznania rzeczywistości nie można
20
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podejmować wyboru optymalnego, lecz zadawalający. Nie można zatem dążyć do osiągnięcia maksymalnej nadwyżki ekonomicznej, lecz należy dążyć do tzw. zysku zadowalającego. Pomijając dalsze rozważania na temat ograniczonej racjonalności
dokonywanych wyborów, racjonalności metodologicznej, skonstatować należy, iż maksymalizacja zysku nie jest jedynym
celem. Do celów można zaliczyć także: maksymalizację sprzedaży, stabilizację przychodów, przetrwanie organizacji [Jog,
Suszyński, 2000, s. 5-11], a nawet likwidację innych organizacji.
Ponadto, zapewnienie dobrej jakości wytwarzanych produktów
lub oferowanych usług, redukcję zaangażowanego kapitału,
zwiększenie zakresu świadczonych usług. Podobną hierarchię
celów w odniesieniu do przedsiębiorstwa zakłada Ph. Kotler.
Należy także nadmienić o społecznej odpowiedzialności biznesu.
K. Bolesta-Kukułka zauważa, iż podstawowym dążeniem
organizacji, w tym niedochodowych, do których można zaliczyć
m.in. organizacje publiczne, jest przetrwanie i rozwój [BolestaKukułka, 1993, s. 94-102]. Owej konstatacji sprzyja prezentowany przez F. Hayek’a pogląd o autonomizacji administracji
wobec społeczeństwa. Jednakże, w przypadku organizacji publicznych, które są rozliczane przez społeczeństwo m.in. za
pośrednictwem instytucji kontrolnych, ich celami są: legalne,
wydajne, oszczędne i skuteczne wykorzystanie środków budżetowych, wytwarzanie społecznie użytecznych usług. Organizacje
tworzą ludzie. Uwzględniając powyższe, przetrwanie i rozwój
jest jednym z celów, ale nie podstawowym. Na marginesie prowadzonych rozważań skonstatować należy, iż cele organizacji
mogą być odmiennie postrzegane przez organizację oraz jej
otoczenie.
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1.2. Otoczenie organizacji
Na otoczenie składa się to wszystko, co nie należąc do organizacji pozostaje z nią we wzajemnym związku [Griffin, 2004].
Otoczenie stanowi całokształt warunków, w jakich działa organizacja i które mogą mieć wpływ na jej funkcjonowanie. Zalicza
się do nich m.in. warunki ekonomiczne - ogólną kondycję systemu gospodarczego, w którym działa organizacja; warunki
socjokulturowe - zwyczaje, nawyki, wartości, cechy demograficzne społeczeństwa; warunki prawnopolityczne - ogólne
stosunki pomiędzy gospodarką a państwem. Granica podziału
pomiędzy organizacją a jej otoczeniem jest umowna, gdyż organizacje mogą się wzajemnie przenikać. Podążając tym tokiem
wywodu, do otoczenia organizacji można zaliczyć: sieć współpracujących ze sobą organizacji, otoczenie ogólne oraz otoczenie międzynarodowe i globalne. Oznacza to, iż każda organizacja jest elementem sieci współpracujących, ale też konkurujących ze sobą podmiotów. W skład tych sieci wchodzą [Hatch,
1994, s. 64-70, Koźmiński, Piotrowski, (red.), 2001, s. 34-37,
Dobrowolski, 2008] na przykład:
 klienci,
 partnerzy tj. organizacje, z którymi realizowane są
wspólne przedsięwzięcia,
 konkurenci, tj. organizacje, które oferują te same usługi, wyroby, ale mogą być także partnerami,
 grupy nacisku wewnętrzne i zewnętrzne,
 dostawcy usług, wyrobów niezbędnych do dalszego
funkcjonowania organizacji.
Teorie stosunków między organizacją a otoczeniem wyjaśniają zróżnicowanie organizacji pod wpływem otoczenia.
W otoczeniu stabilnym w organizacjach dochodzi do rutynizacji
działań, któremu sprzyja ściśle określony podział obowiązków.
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Wykorzystując metaforę organizacja – maszyna, w literaturze
przedmiotu pojawia się pojęcie organizacji mechanistycznych.
W otoczeniu burzliwym organizacje muszą zmieniać swoje procedury i tak jak organizmy żywe reagować i dostosowywać do
zachodzących przemian. Pojawiają się zatem organizacje organiczne mniej sformalizowane, z kanałami nieformalnej komunikacji. Reasumując, zgodnie z teorią sytuacyjnych uwarunkowań,
warunki otoczenia wpływają na style działań organizacyjnych
[Burns, Stalker, 1961].
W teorii zależności od zasobów zauważa się, iż organizacja jest zależna od otoczenia, a skala tej zależności zależy od
zapotrzebowania organizacji na zasoby. Aby ograniczyć ową
zależność należy na przykład zdywersyfikować kierunki dostaw.
Przeciwdziałaniu negatywnej opinii publicznej lub wpływowi
brudnych wspólnot sprzyja kampania informacyjna nakierowana
na kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji, jak też wprowadzenie polityki rzetelności. Uniezależnieniu się od organizacji
kontrolnych sprzyja lobbing. Wpływ niezadowolenia pracowników wynikającego z niskich wynagrodzeń na działalność organizacji może być niwelowany poprzez kampanie informacyjne
podkreślające walor stabilności zatrudnienia w warunkach burzliwego otoczenia i niepewności zatrudnienia w sektorze prywatnym [Hatch, 2002, s. 87-106].
W przeciwieństwie do omawianej wyżej teorii J. Pfeffera
i G. Salancika, w teorii ekologii populacji przedmiotem zainteresowania nie jest pojedyncza organizacja lecz wzorce sukcesu
lub porażki wspólne dla wszystkich organizacji konkurujących
o ograniczone zasoby. Otoczenie wpływa na organizacje w taki
sposób, iż wybiera takie spośród innych, które najlepiej zaspokajają potrzeby otoczenia [Ibidem]. W teorii instytucjonalnej
zwraca się uwagę, że otoczenie kreuje pewne wymogi, które
organizacja uwzględnia w swoim działaniu. Są to m.in. wymogi
techniczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe. Organizacje
odgrywają konkretne role w społeczeństwie i dostosowują się do
wymogów określonych przez społeczeństwo [Selznick,1957].
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Według teorii racjonalnych oczekiwań, sformułowanej
przez J. Mutha i propagowanej m.in. przez R. Lucasa, N. Wallace’a, proces decyzyjny w organizacjach opiera się o wszystkie
dostępne informacje o aktualnych uwarunkowaniach oraz
o potencjalnych skutkach tych decyzji, w tym wynikających
z dotychczasowych doświadczeń. W praktyce jednakże nie
wszystkie procesy decyzyjne można uznać za racjonalne,
a błędy będące następstwem podejmowanych decyzji powielają
się [Acocella 2002]. Organizacje podlegają, jak zauważają,
W. Powell, P. Di Maggio instytucjom przymusowym: normatywnym naciskom instytucjonalnym, oczekiwaniom kulturowym lub
mimetycznym naciskom instytucjonalnym, a zatem potrzebie
kopiowania sposobu działania innych organizacji. Źródłem
owych mimetycznych nacisków mogą być, jak zauważa
R. Scott, m.in. grupy interesów [Hatch 2002, s. 87-106]. Organizacje nie tylko potrzebują zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych, informacyjnych, ale także legitymizacji społecznej swoich działań, przy czym w dobie globalizacji można mówić o legitymizacji globalnej, a zatem uznaniu nie tylko przez społeczność
lokalną, ale i międzynarodową. W następstwie niewłaściwych
decyzji może obniżyć się rating państwa. To z kolei wpływa na
finanse państwa, a ta sytuacja rzutuje na kondycję, na przykład,
jednostek samorządu terytorialnego.
Otoczenie zawsze, a szczególnie w dobie dzisiejszej, podlegało szeregu przemianom: psychologicznym, społecznym,
kulturalnym, politycznym, ekonomicznym, technologicznym.
Przemiany te są coraz szybsze i coraz mniej poddają się predykcji. Brzmi to jak banał, jednakże nawet bardzo dobrze funkcjonujące makrostruktury – państwa, które nie uwzględniły tej
konstatacji w swoim działaniu, poniosły porażki w określonych
sferach działalności. Otoczenie powoduje zmiany w organizacji.
Zmiany te mogą być: niewielkie, bądź znaczne, kompleksowe,
pozytywne, negatywne, innowacyjne, adaptacyjne, regresyjne.
Jeśli organizacja zamierza uniknąć kryzysu, powinna być przygotowana do zmian. Oznacza to konieczność zrozumienia oto24
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czenia, przewidywania kierunku jego przyszłej ewolucji. Na tej
podstawie można dopiero określić pożądaną pozycję organizacji
w otoczeniu i wskazywać na sposoby jej osiągnięcia [Dobrowolski, 2008, s. 19, Czermiński, Czerska, Nogalski, Rutka, Apanowicz, 2001, s. 537].
Niepewność otoczenia według R.B. Dunkana uzależniona
jest od dwóch zmiennych: złożoności a zatem liczby i zróżnicowania elementów otoczenia oraz tempa zmian. Owe postrzeganie przez organizację niepewności otoczenia zależne jest od
dostępu do informacji. Reasumując, niepewność potęgowana
jest brakiem informacji. Zwolennikami takiej perspektywy informacyjnej są m.in. H.E. Aldrich, M. Sergio [Dunkan, 1972, s. 313327]. Moim zdaniem, przemiany w otoczeniu są zależne jeszcze
od jednej zmiennej, mianowicie od sposobu postrzegania rzeczywistości przez decydentów, która przecież nie musi być taka
sama (nie jest obiektywna, lecz subiektywna). Reasumując,
należy wyróżnić trzy zmienne niepewności otoczenia: jego złożoność, tempo zmian oraz relatywizm percypowania przez decydentów otoczenia i jego zmian.
Strategia, w założeniu, ma chronić organizację przed nieprzewidywanymi reakcjami na przemiany otoczenia i ułatwiać
dokonywanie zmian. Wskazuje się, że sprzyja temu predeterminacja, a zatem możliwość przewidzenia sytuacji w jakiej znajdzie się organizacja, jak też wykorzystanie przyjętych zasad
postępowania oraz możliwość wykorzystania badań ilościowych
[Mintzberg, 1994, s. 221-227]. Jednakże doświadczenie wynikające z badań własnych i obcych nakazuje zrewidować owe optymistyczne podejście. Strategia obejmuje pewien przedział
czasowy. Tymczasem sytuacja może diametralnie zmienić się w
ciągu kilku godzin. A.K. Koźmiński trafnie zauważa, że dominacja analizy ilościowej nad jakościową prowadzi do nierealnych
planów, a postulat bezosobowości formułowania strategii oraz
oderwania od konkretnego kontekstu społecznego jest stricte
teoretyczny. Zwracają na to uwagę także m.in. W. Chan Kim,
R. Mauborgne, J. Liedtka, M. Crozier, M. Friedberg, J. Pfeffer.
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Organizację tworzą ludzie, którzy mają swoje poglądy, interesy.
Istnieje relatywizm dokonywanych wyborów, a próba ustalenia
strategii może potęgować niepewność w wewnętrznych mechanizmach działania organizacji. Na przykład, katalizuje działania
obronne tych, którzy w związku z zakładanymi zmianami stracą
przywileje. Działania te opóźniają lub zniekształcają jeśli nie
hamują podejmowane zmiany [Chan Kim, Mauborgne,
2002,s. 77-83, Koźmiński, 2004, s. 38-39, Pfeffer, 1981, Crozier,
Friedberg, 1982].
Aby uwzględnić złożoność otoczenia organizacja, zgodnie
z prawem niezbędnego zróżnicowania, odzwierciedla ową złożoność w swojej strukturze wewnętrznej i sposobach zarządzania. Zróżnicowanie otoczenia może powodować dyferencjację
organizacji, innymi słowy specjalizację poszczególnych części
organizacji po to, aby lepiej reagować na różne, często odmienne wymagania organizacji. Następuje swoisty izomorfizm organizacji, a zatem dostosowanie jej kształtu do otoczenia. Na
przykład izomorfizm polityczny organizacji publicznych. Kolejnym działaniem jest buforowanie służące ochronie organizacji
przed zakłóceniami spowodowanymi wpływami otoczenia. Aby
je niwelować tworzy się na przykład wydziały finansowe
w urzędach odpowiedzialne za spajanie działalności finansowej
organizacji. W ramach tzw. rozszerzania granic, podejmuje się
działania mające na celu analizowanie otoczenia i reprezentowanie interesów organizacji wobec otoczenia. Na przykład makrostruktury – państwa mają swoje przedstawicielstwa w strukturach ONZ. Przytoczona powyżej koncepcja buforowania i rozszerzania granic nie jest nowa. Zwracał na nią uwagę wiele lat
temu R.W. Scott [Scott, 1992].
Organizacje w takim kształcie w jakim powstały nie istnieją
wiecznie. Rozwijają się, podlegają łączeniu lub podziałowi, przejęciu, likwidacji na co zwrócił uwagę m.in. J. W. Gościński wyróżniając w funkcjonowaniu organizacji następujące fazy przedsiębiorczości, zespołowości, formalizacji i odnowy. I tak:
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faza przedsiębiorczości, podczas której podstawowym
celem jest nie tylko przetrwanie w otoczeniu, ale także
szybki wzrost. Organizacja w tej fazie zorientowana
jest na zewnątrz, tj. na klientów, zasoby. Cechą charakterystyczną tej fazy jest elastyczność działania organizacji i innowacyjność,
faza zespołowości, podczas której następuje reorientacja organizacji do wewnątrz. Podstawowym celem staje
się doskonalenie umiejętności pracy w zespole, poprawa koordynacji,
faza formalizacji, podczas której podstawowymi celami
stają się: stabilność, przewidywalność, sterowność,
wydajność,
faza odnowy, gdy organizacja przełamuje inercję i ponownie otwiera się na otoczenie zewnętrzne. Następuje decentralizacja, dywersyfikacja działalności [Gościński, 1989, s. 150-151].

Powyższa próba określenia sposobu funkcjonowania organizacji w ujęciu czasowym nie uwzględnia sytuacji likwidacji
organizacji. To, czy organizacja przechodzi z jednej fazy do
drugiej bezproblemowo zależy od tego, czy w organizacji dominują tendencje „wzrostu”, czy „starzenia się” [Koźmiński, Piotrowski (red.), 2001 s. 38-41].
Zmiany w otoczeniu wymuszają doskonalenie organizacji.
Uwzględniając wymogi scholastyki skonstatować należy, iż
można wyróżnić podstawowe podejścia do zmian: zmiana struktury organizacyjnej, zmiana metodologii oraz zmiany w ludziach,
obejmujące zmiany instytucji nieformalnych. Doskonalenie organizacji (DO) jest procesem długofalowym, którego celem jest
przesuniecie całej organizacji na wyższy poziom funkcjonowania. DO zakłada, że ludzie mają naturalne pragnienie doskonalenia i rozwoju nie tylko siebie samych, ale i organizacji w której
pracują. Wśród technik DO należy zwrócić uwagę na technikę
zwaną „informowanie o wynikach sondaży”, która polega na
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wykorzystaniu ankiet do pozyskania informacji, przekazanej
następnie pracownikom tak, aby wyniki sondażu mogły posłużyć
za podstawę zmiany. Proces informowania o sondażach przebiega w sposób następujący: 1) należy opracować plan sondażu, a następnie zgodnie z planem informacje od wszystkich
członków organizacji; 2) wyniki sondażu należy przekazać kierownikom, którzy prowadzą narady z podwładnymi i omawiają
je, co służy interpretowaniu danych; 3) opracowanie planu
zmian na podstawie wyników sondaży i ich interpretacji [Dobrowolski, 2008, s. 20, Gościński, 1989, s. 150-151, Koźmiński,
Piotrowski (red.), 2001 s. 38-41]. Warunkiem sine qua non
powodzenia tej techniki jest rzetelność udzielanych odpowiedzi.
Tymczasem w praktyce odpowiedzi mogą być bardziej „oczekiwane” niż rzetelne. Ponadto taka technika może być wykorzystana do nieuczciwych praktyk, na przykład zdyskredytowania
kierownika przez pracowników. Zagadnienie te przedstawiono
szerzej prezentując problematykę samooceny kontroli zarządczej, która nawiązuje do ww. techniki informowania o wynikach
sondaży.
Z funkcjonowaniem organizacji związane jest zjawisko patologii, do desygnatów, której należy zaliczyć m.in. przerosty
więzi nieformalnych, aberrację obiegu informacji, prostrację
komunikacji. Odnotować należy, iż patologia organizacji z perspektywy określonych grup interesu może być stanem wręcz
pożądanym. Na przykład, przerosty więzi nieformalnych mogą
sprzyjać osiąganiu indywidualnych celów sprzecznych z celami
organizacji lub z celami partnerów organizacji. Z punktu widzenia strategii organizacji, patologiczny stan zagraża w dłuższej
perspektywie jej egzystencji. Przykładów w tym zakresie dostarczają nie tylko spektakularne upadki wielkich firm, ale także
makrostruktur – państw.
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1.3. Składniki i sprawność organizacji
M. Przybyła zauważa, iż składniki same w sobie nie stanowią istoty organizacji, gdyż każdy z nich, rozpatrywany
z osobna jest niewiele znaczącym elementem. Jednakże właściwości tych składników wpływają na charakter organizacji.
W opracowanym przez H. Leavitta modelu diamentowym organizacji wyróżnia się następujące elementy organizacji: ludzi,
zadania, strukturę i technologię. Z perspektywy dyscypliny nauk
o zarządzaniu w dziedzinie nauk humanistycznych konstatacja
o ludzkich zasobach brzmi niemal, jak bluźnierstwo. Nie ulega
wątpliwości, że zarówno w organizacjach prywatnych, jak i w
publicznych ludzie są najcenniejsi. Ważne są przy tym nie tylko
ich kwalifikacje i umiejętności, ale także postawy, relacje, które
mogą ułatwiać bądź przeciwnie utrudniać osiąganie celów organizacyjnych, czy efektu synergii, o czym nadmieniono wcześniej
[Przybyła (red.), 2001, s. 32-63, Dobrowolski, 2008]. Wspomniane wyżej elementy należy postrzegać w sposób holistyczny. Na przykład, zmiany technologii wpływają na czynnik ludzki,
a także mogą zmienić strukturę organizacyjną.
W innym ujęciu do składników organizacji można zaliczyć
składniki rzeczowe a wśród nich: człowieka, narzędzia i tworzywo (przedmiot działania) oraz składniki intencjonalne. Do tych
z kolei zaliczono: procesy (praca, walka, zabawa, nauka), zbiory
(stanowiska pracy, komórki organizacyjne, jednostki organizacyjne), relacje (służbowe, funkcjonalne, techniczne, informacyjne), zdarzenia (cele i funkcje) i cechy (specjalizacja, hierarchia,
centralizacja, formalizacja) [Ibidem].
Poświęćmy nieco uwagi relacjom. Są one spoiwem, gdyż
wiążą co najmniej dwa odrębne przedmioty w przynależne elementy jednego stanu rzeczy. Scalają jednostki organizacyjne ze
względu na ich wspólny cel. Normatywnie określona relacja
oraz poddający się predykcji schemat interakcji, podlegający
kontroli społecznej, można uznać za stosunek społeczny. Ów
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stosunek może być instrumentalny lub autoteliczny, formalny lub
nieformalny, ciągły lub przypadkowy, homogeniczny lub heterogeniczny, itp. Kształtowanie relacji w organizacji wiąże się
z procesem komunikowania się – dzielenia się informacjami. We
wspomnianym wyżej procesie istotnego znaczenia nabiera
samo przesyłanie informacji. Ustalenie miejsc, gdzie informacja
jest blokowana, a także nośnika informacji. W końcu ustalenie,
czy informacja jest prawdziwa. Komunikacja w organizacji przybiera następujące formy: ustną i pisemną a także pionową,
będącą następstwem hierarchicznej budowy organizacji oraz
poziomą. Komunikacja między członkami organizacji układa się
w sieć komunikacyjną [Przybyła (red.), 2001, s. 32-63].
Relacje należy postrzegać jako kapitał nieimitowany
w przeciwieństwie do kapitału finansowego. Relacje obok kompetencji i wartości wchodzą w skład kapitału ludzkiego.
Z kolei kapitał ludzki, bezpośrednio związany z pracownikami,
kierownikami, ich umiejętnościami, doświadczeniem, kwalifikacjami i wykształceniem, obok kapitału strukturalnego, oraz kapitału klienckiego, który można także określić mianem kapitału
interesariuszy, tworzy kapitał intelektualny, kategorię niejednorodną, lecz istotną z punktu widzenia funkcjonowania organizacji [Perechuda, Chomiak-Orsa, 2013, s. 306, Edvinsson, Malone, 2001]. Kapitał intelektualny definiowany, jako: 1) agregacja
rezultatu edukacji, nabytych doświadczeń, postaw wobec życia,
charakteryzujących poszczególnych pracowników organizacji
[Hudson,1993, s. 16]; 2) zdolność organizacji do należytej alokacji zasobów spowodowana właściwą wymianą informacji,
zapewnioną przez kapitał ludzki [Petty, Gauthrie, 2000, s. 155176, Rastogi, 2003, s. 227-248]; 3) czynnik niezbędny do wytworzenia wartości dodanej [Perechuda, 1998, s. 54-65, Skrzypek, 1999, s. 5], przewaga konkurencyjna wynikająca z akumulacji wiedzy, doświadczeń, relacji [Dobrowolski, 2014].
Kapitał relacyjny, stanowiący część kapitału intelektualnego, zarówno w postaci internalnej, jak i eksternalnej, nie jest
możliwy bez zaufania, które jest także jego rezultatem. Zaufa30
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nie, które na gruncie nauk o zarządzaniu definiowane jest, jako
m.in. zdolność interesariuszy do współdziałania (Z. Dobrowolski), element kapitału społecznego (R. D. Putnam), zasób strategiczny organizacji (D. J. Collis, C. Montgomery), redukuje
koszty transakcyjne, sprzyja skutecznej współpracy między
ludźmi, motywuje do decyzji, promuje wymianę informacji, zachęca do uczestnictwa w transakcjach, ułatwia koordynację
w organizacjach [Dobrowolski, 2014, s. 113, Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2007, s. 29, 31, Dasgupta,
1988, McAllister, 1995]. Kapitał relacyjny nie tylko sprzyja
sprawności wewnątrzorganizacyjnej, ale też stanowi wartość dla
partnerów organizacji. Może służyć utrwaleniu jej pozytywnego
wizerunku, pozyskiwaniu zasobów niezbędnych do prowadzenia
działalności. Jest czynnikiem sukcesu dostrzeganym w nowoczesnych koncepcjach zarządzania, w których percypuje się
znaczenie transformacji niematerialnych zasobów w kreowaniu
wartości. Kapitał relacyjny sprzyja nagromadzeniu w organizacji
takiego potencjału, aby zachować zdolność do działania w warunkach niepewności [Perechuda, Chomiak-Orsa, op.cit.,
s. 309,311, Krupski, 2013, s. 93-105, Mendryk, 2007, s. 11,
Czakon, 2013, s. 237-247, Adler, Seok-Woo, 2002, s. 17-40,
Coleman, 1990, Prusak, Cohen, 2001, Koźmiński, 2004, s. 6567, Dobrowolski, 2014].
Jak wspomniano wcześniej organizacja to zbiór składników, które współprzyczyniają się do powodzenia całości.
Z punktu widzenia prakseologii organizacja powinna być sprawna. T. Kotarbiński definiuje sprawność jako ogół walorów praktycznych działania, czyli ocenianych pozytywnie jego cech
i wskazuje na zadanie prakseologii, czyli ogólnej teorii sprawnego działania jakim jest sformułowanie zbioru zasadnych – pozytywnych i negatywnych zaleceń mających walor we wszystkich
dziedzinach pracy [Kotarbiński, 1975, s. 7, 113-142].
Pojęcie sprawności można rozpatrywać w trzech ujęciach
[Kotarbiński, op. cit., s. 373–374]: 1) uniwersalnym, które stanowi nazwę ogólną wszystkich walorów działania i które zawiera
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w sobie wszystkie ich oceny, gdyż każda zmiana na lepsze jest
postacią usprawnienia. W tym znaczeniu sprawność działania
stwierdzić można w każdym przypadku, w którym w danym
działaniu występuje nawet jedna z postaci sprawności; 2) syntetycznym, stanowiącym ogół wszystkich walorów rozpatrywanych
łącznie. W tym sensie działa się tym sprawniej, im działanie
posiada więcej walorów sprawności, a poszczególne z nich
występują w najwyższym wymiarze; 3) manipulacyjnym, który
tożsamy jest ze zręcznością, zwinnością. Taki podział służy
raczej scholastyce. W praktyce bowiem trudno dokonać oceny,
które z działań cechuje się większą sprawnością: to, które posiada więcej walorów praktycznego działania, lecz w niższym
stopniu, czy takie, które posiada mniejszą ich ilość, ale w stopniu wyższym [Zieleniewski, 1979, s. 235].
Wytyczne sprawnego działania to dyrektywy, które należy
uwzględnić w działaniu, jeżeli to działanie ma posiadać wymienione wcześniej walory. Wytyczne sprawnego działania podzielić możemy na: 1) wytyczne alternatywne, które dają się połączyć w przeciwstawne względem siebie pary, zmuszające do
poszukiwania „złotego środka”; 2) wytyczne niealternatywne,
które narzucają określoną logikę i porządek działania [Krzakiewicz, 2006, s. 20-23].
T. Kotarbiński dostrzega takie walory sprawności działania,
jak m.in. skuteczność, prostota, dokładność, przejrzystość,
ekonomiczność. Także J. Zieleniewski za podstawowe postacie
sprawności działania uważa skuteczność, korzystność i ekonomiczność. Ww. autor dostrzega również inne postacie sprawności działania, jak m.in. prostotę, dokładność, preparację, racjonalność [Zieleniewski, 1979, s. 242-284]. Prostota działania lub
produktu definiowana jest cecha struktury procesu lub rzeczy,
polegająca na tym, że rzecz ta lub proces jest złożony
z względnie małej liczby stosunków mających znaczenie dla
osiągnięcia celu, dla którego zorganizowano działanie. Dokładność oznacza odtworzenie wzoru w sposób do niego podobny.
Tym dokładniej wykonano zadanie, im mniej dzieło rzeczywiste
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różni się od zamierzonego. Preparacja to przygotowanie działania, walor dobrej roboty. Każde działanie wymaga przygotowania i nieprawidłowe przygotowanie musi zmniejszyć jego prawidłowość. Racjonalne działanie to działanie przystosowane do
okoliczności. Działanie poznawczo ugruntowane [Kotarbiński,
op.cit., s. 120, 129, 138, 172-189, Zieleniewski, op. cit., s. 279280, Dobrowolski, 2008]. P. Drucker definiuje sprawność jako
robienie rzeczy we właściwy sposób, zaś skuteczność jako
robienie właściwych rzeczy. J.A.F. Stoner i Ch. Wankel zauważają, iż sprawny kierownik, to taki, który osiąga wyniki, współmierne do nakładów. Skuteczność, wspomniani wyżej autorzy,
pojmują jako umiejętność wyboru właściwych celów [Stoner,
Wankel, 1992, s. 29].
J. Frąckiewicz ustosunkowuje się do terminu „sprawne”
w odniesieniu do słowa „działanie”. Za sprawność uważa stopień wykorzystania istniejących możliwości co do optymalnego,
a więc możliwie najlepszego z uwagi na ustalone kryteria, wykonania określonych zadań w danych warunkach. Zdaniem cyt.
autora, sprawność wyraża stosunek wyników uzyskanych rzeczywiście do wyników uznanych jako wzorcowe, optymalne,
najbardziej korzystne, jakie można było uzyskać w danych warunkach. Autor rozróżnia dwa warianty powyższego pojęcia
sprawności. Po pierwsze, sprawność bezwzględną, tj. stosunek
wyników uzyskanych rzeczywiście do wyników założonych
przed rozpoczęciem działania jako osiągalne wzorcowe. Po
drugie, sprawność względną, czyli stosunek wyników uzyskanych rzeczywiście do wyników wzorcowych (przy założonych
z góry kryteriach) osiągalnych w okolicznościach, jakie faktycznie miały miejsce, a które mogły być odmienne od tych, jakie
przewidywano uprzednio. Autor zauważa, iż dla oceny realnych
wyników działania ważniejszy jest pierwszy wariant. Dla oceny
samego działania, przede wszystkim ludzi, donioślejszy jest ten
drugi. Biorąc powyższe pod uwagę J. Frąckiewicz definiuje
sprawność działania jako kompleks, spójny zbiór układów elementów wszystkich i tylko tych, które mają związek ze świado33
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mie lub podświadomie zamierzonymi wynikami zachowania
tworów biologicznych i biologiczno-technicznych, ukształtowany
w sposób optymalny, tj. taki, który w zasadzie powinien zabezpieczyć możliwie najlepsze, z uwagi na określone warunki
i kryteria osiągnięcie postawionych celów. Autor zauważa, że
aby działanie mogło być sprawne, powinno być racjonalne.
Osnową realizowania racjonalnego działania, niezależnie od
tego, czy chodzi tu o działanie indywidualne, czy zbiorowe, jest
ramowy tryb racjonalnego działania, oparty, jak trafnie konstatuje J. Frąckiewicz, na cyklu działania zorganizowanego [Frąckiewicz, 1980, s. 10-12, 74, Dobrowolski, 2008, s. 24-25].
Wśród walorów sprawności działania można wymienić
terminowość, rozumianą jako nie wykroczenie poza ustalony
z góry okres wykonania bez względu na nakłady. Ponadto
skuteczność działania, rozumianą jako stopień zbliżenia do
głównego, zamierzonego celu. Skuteczność tą określa przez
porównanie osiągniętego głównego skutku ze skutkiem zamierzonym. Innym walorem sprawności działania, jest według ww.
autora, efektywność – wynik uzyskany w określonym czasie
w porównaniu do pewnej jednostki odniesienia, stanowiącej
podstawę jego powstania. Np. efektywność działania to wyniki
ilościowe pracy uzyskane w ciągu określonego czasu.
Warto w tym miejscu przytoczyć definicję efektywności
sformułowaną przez H.A. Simona. Według tego autora, efektywność powinna być rozumiana jako stosunek między nakładem a efektem, wysiłku do wyników, wydatków do dochodów,
kosztów do osiągniętego zadowolenia [Simon, 1976, s. 317318]. Należy jednakże mieć na uwadze, iż pojęcie efektywności
obejmuje efektywność pracy, jak efektywność wykorzystania
materiałów [Zieleniewski, 1969, s. 273-274]. G. Osbert-Pociecha
zauważa, że najbliższym synonimem pojęcia efektywności jest
produktywność, pojmowana jako stosunek łącznych wyników
działalności gospodarczej do ogółu zużytych zasobów [OsbertPociecha, 2007, s. 450]. Można podążając tokiem wywodu
M. Holstein-Becka, pojmować efektywność w ujęciu techniczno34
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ekonomicznym proponowanym przez H. Emersona lub prakseologicznym, proponowanym przez T. Kotarbińskiego, ale też
można w ujęciu biurokratycznym M. Webera i R. Becharda lub
z perspektywy motywowania lub kontrolowania pracowników,
jak zauważa Z. Dobrowolski. Nie tylko zresztą podejście, ale
także zastosowane kryteria oceny wpływają na wartościowanie
efektywności. Zauważa to S. Zapłata słusznie stwierdzając, iż
nie ma uniwersalnego kryterium efektywnych działań, a sposób
oceny tego waloru zależy od przyjętych kryteriów [Zapłata,
2009, s. 39, Kozuń-Cieślak, 2013, s. 16].
Uwzględnienie przedziału czasu jako kryterium typologii
pozwala na wyróżnienie efektywności dynamicznej powiązanej
ze zdolnością do rozwoju w perspektywie długookresowej, oraz
efektywności statycznej związanej z koncepcją optymalności
V. Pareto. W końcu można wyróżnić efektywność ekonomiczną
związaną z optymalną alokacją czynników tworzenia określonych dóbr, usług oraz techniczną pozwalającą na ocenę sposobu wykorzystania zasobów z punktu widzenia zastosowanej
technologii. Ta krótka, z uwagi na cel niniejszego opracowania,
charakterystyka pojęcia efektywności uzmysławia, iż bez precyzyjnego określenia kryteriów jej ewaluacji, będzie ona fragmentarycznie oceniania lub pozostanie jedynie kategorią deklarowaną.
Wśród pozostałych czynników sprawności działania można
wymienić, jakość, czyli zgodność uzyskanych cech wytworów
z cechami zamierzonymi. Na jakość wytworów składają się takie
cechy jak prostota, dokładność, estetyka. Bardzo ważnym walorem sprawnego działania jest oszczędność nakładów, rozumiana, jako możliwie najmniejsze zużycie energii w związku z wykonaniem określonego zadania. Walorem sprawności jest zaufanie, a zatem zdolność interesariuszy do współdziałania [Dobrowolski, 2014]. Wydajność, stanowiąca walor sprawności, to
stosunek wyników do nakładów. J.A.F. Stoner, Ch. Wankel
wymieniają dwa rodzaje wydajności: całkowitą, która jest relacją
całkowitych wyników do całkowitych nakładów oraz cząstkową,
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która jest relacją całkowitych wyników do cząstkowych nakładów [Stoner, Wankel, 1992, s. 188].
Przedstawione powyżej walory sprawnego działania są
jednostronne. Tzn. można wykonać dane działanie w określonym czasie, ale o złej jakości. W związku z powyższym narzuca
się potrzeba stosowania bardziej syntetycznych mierników,
które by odzwierciedlały jednocześnie więcej cech danego działania, na przykład gospodarność – maksymalny efekt przy danych nakładach [Frąckiewicz, op. cit., s. 94-98, Dobrowolski,
2008, s. 25].
W. Kieżun przyjmując za T. Kotarbińskim i J. Zieleniewskim, jako podstawowe walory sprawnego działania: skuteczność, korzystność i ekonomiczność, rozróżnia sprawność rzeczywistą oraz metodologiczną. Tą pierwszą, ustala się po zakończeniu działania. Tą drugą, przed działaniem. J. Homplewicz
zwraca uwagę na pojęcie sprawności organizacyjnej. Jest to
działanie możliwie najodpowiedniejsze, zarówno merytorycznie
jak i metodologicznie, w jego zamierzeniu do osiągnięcia podstawowego celu. J. Homplewicz wymienia sprawność rzeczywistą opartą na walorach dobrej roboty, takich jak efektywność,
prostota, ekonomiczność, dokładność, celowość. Autor zauważa, że tak pojmowana sprawność jest empirycznie sprawdzalna
(w ujęciu technicznym) i wymierna (w znaczeniu syntetycznym).
Ponadto wyróżnia sprawność metodologiczną, tj. działanie konieczne, wymagane w określonych warunkach, często niepowtarzalnych. Z. Dobrowolski dodaje do walorów sprawności
racjonalność opartą na cyklu działania zorganizowanego,
a także wymienia planowość, koordynację, terminowość, skuteczność, elastyczność, dokładność, aktualność, standaryzację
procesu, specjalizację, interdyscyplinarność, kompetentność
[Dobrowolski, 2008, s. 26, Kieżun, 1998, s. 22, Homplewicz,
1979, s. 79-80].
Organizacje powinny być nie tylko elastyczne w swoim
działaniu ale i szybkie. Zwracają na to uwagę D.P. Cushman
i S.S. King, którzy wprawdzie formułują postulaty w odniesieniu
36

PROLEGOMENA EPISTEMOLOGII ORAZ METODOLOGII KONTROLI ZARZĄDCZEJ

do przedsiębiorstw, ale niewątpliwie postulaty te powinny odnosić się również do organizacji publicznych. Cytowani autorzy
stwierdzają m.in., że: 1) organizacje muszą utrzymywać bliskie
związki zarówno z klientami, jak i dostawcami, partnerami, konkurentami. Pozwala to na uniknięcie sytuacji zaskoczenia;
2) organizacja musi kłaść nacisk na nowe produkty i rozwój
istniejących. W organizacjach publicznych oznacza to rozszerzanie sposobu świadczenia usług publicznych, których większość ma obligatoryjny charakter; 3) zapewnianie coraz wyższej
jakości świadczonych usług; 4) kreowanie kultury uczenia się
[Cushman, King, 1995, s. 14-15].
Jak nadmieniono wcześniej, do walorów sprawności organizacji można zaliczyć zaufanie. To oczekiwanie, jak zauważa
F. Fukuyama, ze strony danego środowiska odnośnie uczciwego, obopólnego, powtarzalnego zachowania opartego na powszechnie akceptowanych przez część członków takiego środowiska normach [Grudzewski et al., 2007, s. 33]. Wśród podstawowych charakterystyk zaufania S. Ganesan, R. Hess,
X. Jiang, R. Master, S.R. Bowling, B.J. Melloy wymieniają: wiarę, wiarygodność, niezawodność, kompetencję, przewidywalność i życzliwość [Bugdol, 2010, s. 23].
F. Fukuyama wskazuje na zależność pomiędzy poziomem
zaufania a wynikiem ekonomicznym społeczeństwa. Kraje
w niskim zaufaniu wykazują tendencję do osiągania niższego
wyniku ekonomicznego od krajów o wysokiej roli zaufania.
S. Knack i P. Keefer dowiedli empirycznie hipotezy F. Fukuyamy
na podstawie indeksu zaufania pochodzącego z World Values
Survey i wykazali silną korelację pomiędzy postawą zaufania
w społeczeństwie a jego wzrostem ekonomicznym. Z. Dobrowolski opierając się na wynikach badań Transparency International wskazuje na korelację pomiędzy zaufaniem a poziomem
korupcji. Im niższe zaufanie społeczne tym wyższy poziom
postrzegania zagrożenia korupcją państwa i społeczeństwa.
Zaufanie jest centralnym czynnikiem dla wszystkich transakcji i poprzez funkcję jakie pełni jest postrzegane jako kapitał.
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Przy czym jest to kapitał unikatowy, nie jest przedmiotem handlu
i wymaga czasu do ustanowienia, w przeciwieństwie do kapitału
finansowego, który jest dostępny na rynku i ma swoją wartość
wyrażoną w pieniądzu. O ile kapitał finansowy jest definiowany
jako czynnik krytyczny bez którego produkcja byłaby niemożliwa, o tyle kapitał zaufania umożliwia współpracę, podejmowanie
decyzji, tworzy atmosferę otwarcia, przejrzystości, usprawnia
komunikację, motywuje i łączy ludzi. Czyni to zaufanie źródłem
trwałej przewagi konkurencyjnej. Zaufanie jest niezbędne, aby
skutecznie przeciwdziałać patologiom organizacyjnym. W przeciwnym razie, jego brak może prowadzić do korupcji, stanowiącej jej substytut (P. Sztompka) [Grudzewski et al., 2007, s. 29,
31, 49, Dobrowolski, 2014].
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1.4. Organizacje publiczne
Typologia organizacji pozwala na wyróżnienie organizacji
publicznych. Rozważania na ich temat należy rozpocząć od
przypomnienia rezydualnej roli państwa w gospodarce rynkowej.
Jest ona następująca [Koźmiński, 2004, s. 80-82]:
 kontrola parametrów ekonomicznych, polityka zagraniczna służąca rozwojowi gospodarki,
 kontrola mikroekonomicznych parametrów działania
przedsiębiorstw,
 realizacja zadań publicznych,
 aktywna promocja i wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, ale też ochrona dziedzictwa kulturowego, narodowych wartości przed wpływem globalizacji. Zwraca
na to uwagę Y. Aharoni.
Tworzenie struktur obejmujących wiele państw a jednocześnie decentralizacja i funkcjonowanie regionów prowadzi do
podziału uprawnień, a to z kolei podnosi poziom niepewności
(Y. Aharoni, K. Ohmae). Autor niniejszej monografii nie podziela
w pełni tego stanowiska. Tworzenie jednakowych instytucji formalnych obejmujących obszar kilkunastu państw prowadzi do
redukcji niepewności. Oczywiście wymaga to podjęcia dodatkowych działań, takich jak na przykład aktywnego odziaływania na
otoczenie międzynarodowe.
Organizacje publiczne można podzielić na należące do
sektora finansów publicznych oraz te, które wprawdzie zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców określonej wspólnoty
i realizują zadania publiczne – na przykład spółki prawa handlowego w całości należące do jednostek samorządu terytorialnego, ale są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2.
Sektor finansów publicznych tworzą organizacje o różnym za2

Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
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kresie i zasadach działania. Mianowicie: 1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli
państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 2) jednostki
samorządu terytorialnego oraz ich związki; 3) związki metropolitalne; 4) jednostki budżetowe; 5) samorządowe zakłady budżetowe; 6) agencje wykonawcze; 7) instytucje gospodarki budżetowej; 8) państwowe fundusze celowe; 9) Zakład Ubezpieczeń
Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane
przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
10) istniejący w momencie pisania niniejszego opracowania
Narodowy Fundusz Zdrowia; 11) samodzielne publiczne zakłady
opieki zdrowotnej; 12) uczelnie publiczne; 13) Polska Akademia
Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 14) państwowe i samorządowe instytucje kultury; 15) inne państwowe
lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków
i spółek prawa handlowego.
W organizacjach publicznych występuje, w większym zakresie niż ma to miejsce w sektorze prywatnym, zjawisko oddzielenia odpowiedzialności materialnej decydentów (odpowiadania całym swoim prywatnym majątkiem) od skutków podejmowanych decyzji. W przypadku organizacji prywatnych, nawet
spółek prawa handlowego, nietrafne decyzje skutkują stratą
finansową ich właścicieli oraz kierownictwa (decydentów).
W organizacjach publicznych muszą być spełnione określone
przesłanki, aby doszło do odpowiedzialności majątkowej decydentów. I tak, zgodnie z przepisem art. 5 ustawy z dnia 20
stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa3 funkcjonariusz
publiczny (tj. osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek
3

Dz. U. Nr 34, poz. 173 ze zm.
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kolegialnego organu administracji publicznej lub osoba wykonująca w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach
stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorąca udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ) ponosi odpowiedzialność majątkową w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek: 1) na mocy prawomocnego orzeczenia sądu
lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa; 2) rażące
naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza
publicznego; 3) rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt
1, zostało stwierdzone zgodnie z art. 6 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, przez stwierdzenie rażącego
naruszenia prawa należy rozumieć: 1) wydanie ostatecznej
decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postanowienia na
podstawie art. 156 § 1 pkt 2 lub art. 156 § 1 pkt 2 w związku z
art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego; 2) wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postanowienia na podstawie art. 247
§ 1 pkt 2 albo pkt 3 lub art. 247 § 1 pkt 2 albo pkt 3, w związku
z art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 3) stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
4) wydanie prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt
2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi w związku z art. 156 § 1 pkt 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 5) wydanie prawomocnego wyroku na podstawie
art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art.
247 § 1 pkt 2 albo 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 6) stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na
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podstawie art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego; 7) stwierdzenie rażącego
naruszenia prawa na podstawie art. 141 § 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 8) prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 149 lub
art. 154 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 9) prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 47714 § 3
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; 10) prawomocne stwierdzenie braku podstawy prawnej
lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 47931a § 3
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego; 11) ostateczne stwierdzenie braku podstawy prawnej
lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 81 ust. 3
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie wyłącza przewidzianą w przepisach
odrębnych odpowiedzialność majątkową funkcjonariusza publicznego wobec podmiotu odpowiedzialnego za szkodę wyrządzoną tym samym działaniem lub zaniechaniem. W sprawach
nieuregulowanych w ustawie do odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Odnotować należy, iż omawiana ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu
władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do
rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania
w przedmiocie takiej odpowiedzialności.
Wśród organizacji publicznych można wyróżnić te, które
tworzą administrację publiczną. Takie organizacje charakteryzują się między innymi hierarchicznością, ustalonymi procedurami
podejmowania decyzji, stanowią integralną część systemu poli42
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tycznego, podlegają jego wpływom, ale również odgrywają rolę
w kreowaniu polityki państwowej. Nawet trafnie podjęta decyzja
w parlamencie lub na wysokim szczeblu hierarchii biurokratycznej ale źle wykonana przez urzędników niższego szczebla,
w ocenie obywateli i tak przełoży się na złą ocenę ustawodawcy
i rządu [Peters, 1999, s. 15-63].
Administracja publiczna jest dopełnieniem konstytucyjnych
organów władzy i pełni wobec nich funkcje pomocnicze, świadczy usługi na ich rzecz oraz przejmuje część ich kompetencji
wykonawczych i regulacyjnych. Zaspokaja zbiorowe i indywidualne potrzeby obywateli wynikające ze współżycia ludzi w społecznościach i przekształca ogólne przepisy prawa w konkretne
decyzje dotyczące indywidualnych spraw [Boć (red.), 2001,
s. 16]. Administracja publiczna jest finansowana z budżetu państwa, w ramach rządowych zakupów dóbr i usług, które obok
transferów rządowych oraz obsługi długu publicznego, stanowią
wydatki państwa. Rządowe zakupy dóbr i usług dotyczą nie
tylko wydatków ponoszonych na administrację, ale i obronę
narodową, ochronę porządku publicznego, ochronę zdrowia,
oświatę, kulturę i naukę. Państwo prowadzi inwestycje infrastrukturalne. Administracja publiczna jest zatem bardzo istotnym
zbiorowym nabywcą dóbr i usług na rynku i może dyktować
warunki rozwoju swoim prywatnym partnerom, dla których
uczestnictwo w procesie sprzedaży państwu dóbr i usług stanowi znaczące lub jedyne źródło dochodów [Dobrowolski, 2009,
s. 268, Peters, 1999, s. 15-63]. Jeśli uwzględnimy powyższe
konstatacje a także: 1) że, wbrew założeniom M. Webera pracownicy instytucji publicznych, wykonujących zadania publiczne,
nie muszą służyć wyłącznie realizacji interesu władzy i dobru
społecznemu, lecz przeciwnie, mogą dążyć do maksymalizacji
własnych indywidualnych interesów, sprzecznych z interesem
pracodawcy, lub dążyć do interesu swojego pracodawcy, czego
przejawem będzie maksymalizacja budżetu instytucji,
w której są zatrudnieni; 2) że, informacja o działaniach podejmowanych przez administrację może być niepełna a rzeczywisty
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koszt wytwarzanych usług odmienny od deklarowanego, co
może prowadzić do sytuacji, gdy budżet będzie przekraczał
koszt wytworzenia usługi publicznej; 3) liczbę instytucji publicznych, jak i zakres realizowanych przez nie zadań, to stwierdzić
należy, że faktyczna możliwość zweryfikowania przez decydentów informacji przygotowanych przez podmioty pośrednie,
tj. administrację jest nie tylko kosztowna, ale przede wszystkim
wielce ograniczona z uwagi na rozproszenie i liczbę instytucji
stanowiących administrację publiczną [Dobrowolski, 2009,
s. 268, Peters 1999, s. 15-63, Wilkin (red.), 2005, s. 145-147].
Dodatkowo należy uwzględnić, że wymiana informacji pomiędzy egzekutywą polityczną a egzekutywą administracyjną
przybiera postać monopolu. Podmiot należący do administracji
dostarcza informacje decydentowi, a ten uzyskuje określony
zakres informacji jedynie od jednostki, która zajmuje się określonymi sprawami. Stronami transakcji na tak zdefiniowanym
rynku są organy nadzorujące działalność jednostki administracji
oraz jednostki administracji. Organy nadzorujące podejmują
decyzje w sprawach budżetu jednostki administracji w oparciu
o informacje przekazane przez te jednostki. Powstaje zatem
asymetria informacji. Polega ona na tym, że rzeczywisty koszt
wytworzonej usługi publicznej może znać jedynie jednostka
administracji. Takiej informacji może nie posiadać natomiast
dysponent środków budżetowych. Asymetria informacji może
zatem sprzyjać zjawisku zawyżania kosztów realizacji zadań
publicznych [Wilkin (red.), 2005, s. 145-147].
Jak wcześniej stwierdzono organy administracji publicznej
uzupełnione o urzędy stanowiące ich aparat pomocniczy wpływają na dokonywane wybory publiczne. Z ich działalnością
może być związane zjawisko pogoni za rentą. Zjawisko to polega na przenoszeniu na działania władz państwowych i samorządowych interesów określonych grup, w celu osiągnięcia
szczególnych korzyści. Pojęcie „renty” oznacza różnorodne
desygnaty. Renta to zysk otrzymywany z działalności, której
celem jest produkcja dóbr i usług. Rentę można uzyskać prowa44
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dząc: 1) działalność gospodarczą w sposób zapewniający nadwyżkę przychodów nad kosztami; 2) działalność w sferze politycznej, zmierzającą do uzyskania korzyści w formie transferu
dochodów ze środków budżetowych lub od konsumentów, ale
w wyniku zabiegów politycznych (na przykład konsumenci kupują produkt krajowego producenta, gdyż rząd wprowadził zakaz
importu takiego produktu). Innym przykładem jest uzyskanie
zwolnień od podatków przez określone grupy producentów,
uzyskiwanie preferencyjnych stóp procentowych. Ekonomiczne
skutki „pogoni za rentą” przejawiają się m.in. w nieefektywnym
wykorzystaniu zasobów, przerzucaniu na społeczeństwo kosztów pozyskiwania renty w sposób sztuczny [Wilkin (red.), 2005,
s. 204-218]. Odnotować jednakże należy, iż właściwy dla nauk
społecznych oraz humanistycznych indeterminizm4 odrzuca,
zdaniem Z. Dobrowolskiego, możliwość sformułowania teoretycznych uogólnień odnoszących się do całej sfery relacji administracja – władza wykonawcza i ustawodawcza i związku przyczynowo - skutkowego patologii organizacyjnych.
W ujęciu teleologicznym można dokonać uogólnienia,
iż organizacje publiczne to takie, które podejmują działania
w interesie publicznym i urzeczywistniają swoje główne cele, tak
wpływając na inne organizacje lub niezinstytucjonalizowanych
uczestników życia społeczno-gospodarczego, aby wykonywane
działania umożliwiały realizację zarówno ich własnych celów, jak
i celów organizacji, których wpływowi są poddawani. Organizację publiczną można zdefiniować, jako złożoną całość posiadającą cechy charakterystyczne dla wszystkich organizacji, wyróżniającą się specyficznym systemem celów i wartości, wpływającym na charakter związków wewnątrz organizacji oraz relacje ze
środowiskiem zewnętrznym [Kożuch, 2004, s. 83, 87].
Indeterminizm to koncepcja, która zakłada, że związek między przyczyną a skutkiem nie musi zawsze występować. Może zaistnieć przypadek, co neguje możliwość przewidywania zjawisk późniejszych na
podstawie wcześniejszych, ponieważ te same przyczyny niekoniecznie
mają prowadzić do tych samych skutków.
4
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Specyficznym celem organizacji publicznej jest obowiązek
realizacji zadań publicznych, które zdefiniowane zostały jako te,
które służą zaspokajaniu potrzeb określonej wspólnoty. Cele
i zadania organizacji publicznych zostały określone w ustawach
i przepisach wykonawczych. A zatem, organizacje publiczne
działają na podstawie i w granicach prawa. Muszą działać
w sposób jawny do czego obligują m.in. przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej5. To z kolei wymusza zorganizowanie dostępu do informacji
publicznej m.in. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 18 stycznia
2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej6.
Organizacje publiczne działają w interesie publicznym
(społecznym). Abstrahując od dywagacji semantycznych pojęcie
interes publiczny (społeczny) można zakwalifikować do tzw.
klauzul generalnych, czyli zwrotów językowych będących częścią przepisu prawnego, które cechują następujące elementy:
celowa niedookreśloność, choć nie dowolność; charakter oceniający, czyli wymagający od stosującego normę prawną dokonania wartościowania różnych spraw, dóbr, osób; odesłanie do
kryteriów pozaprawnych (np. norm moralnych czy religijnych);
pozostawienie pewnej swobody co do zastosowania normy
prawnej. Ustalenie zatem, czym jest w istocie interes publiczny,
społeczny, powinno odbywać się w okolicznościach konkretnej
sprawy i być wyważone w oparciu o podstawowe wartości, jakie
wyrażone zostały w ustawie zasadniczej, a także w pozostałych
regulacjach, w tym międzynarodowych. Ogólnie pojęcie to można określić, jako interes dotyczący ogółu społeczeństwa lub jego
części, pozostających we wzajemnych stosunkach wynikających
z podobieństw warunków życia, pracy, norm postępowania,
miejsca zamieszkania itp. Ponieważ organizacje publiczne,
w tym makrostruktura – państwo, działają na podstawie prawa
5
6

Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.
Dz. U. Nr 10, poz. 68.
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i w granicach prawa, to nie ma miejsca pojmowaną implicite
nadrzędność interesu ogólnego nad interesem indywidualnym.
Oznacza to, że w każdym indywidualnym przypadku działający
organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny)
chodzi i udowodnić, iż jest on na tyle ważny i znaczący, że
bezwzględnie wymaga ograniczeń uprawnień indywidualnych
obywateli. Zarówno istnienie takiego interesu, jak i jego znaczenie, a także przesłanki powodujące konieczność przedłożenia
w konkretnym wypadku interesu publicznego nad indywidualny
podlegać muszą zawsze wnikliwej kontroli instalacyjnej i sądowej, a już szczególnie wówczas, gdy chodzi o udowodnienie, że
w interesie publicznym leży ograniczenie (lub odjęcie) chronionego przez konstytucję prawa własności” [wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1993 r., III ARN 49/93]7.
B. Kożuch wskazuje na specyficzną cechę organizacji publicznej jaką jest tzw. publiczność organizacyjna. Przejawia się
ona w relacjach z otoczeniem celach, strukturze i wartościach
[Kożuch, 2004, s. 89]. Organizacje te realizują zadania publiczne o obligatoryjnym charakterze. Wspomniane wyżej okoliczności, a także uwzględnienie faktu, iż powiązanie organizacji publicznych ze światem polityki prowadzi do preferowania działań
krótkookresowych, uzasadniają konstatację, iż działają one
w mniej stabilnym otoczeniu. Organizacje publiczne, jak wspomniano wcześniej, mają prawny obowiązek jawności działania.
Obligatoryjność realizacji przez ww. organizacje zadań publicznych powoduje, iż presja ze strony konkurentów jest niewielka.
Reasumując, relacje organizacji publicznych z otoczeniem
cechują [Kożuch, 2004, s. 91]: 1) większa otwartość na oddziaływanie otoczenia; 2) funkcjonowanie w mniej stabilnym otoczeniu; 3) mniejsza lub nawet brak presji ze strony konkurentów.
Dodać należy, iż organizacje publiczne mają mniejszą presję
otoczenia (niż w przypadku organizacji prywatnych) co do ko-

http://www.administrator24.info/artykul/id7927,czym-jest-interes-spoleczny [dostęp:
09.09.2016].
7
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nieczności wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w zarządzaniu oraz w oferowanych produktach, usługach.
Określenie zasad funkcjonowania, a niejednokrotnie struktury organizacyjnej przepisami prawa powoduje, iż organizacje
publiczne są sformalizowane, a swoboda decyzyjna kierownictwa takich organizacji jest ograniczona, co z kolei wpływa na
niewielką skłonność do ryzyka. Załatwianie spraw przebiega
w oparciu o przepisy prawa. A to może prowadzić do legalizmu,
gdzie przestrzeganie procedur staje się celem nadrzędnym.
Zwracają na to uwagę, m.in. B. Kożuch, Z. Dobrowolski, G.A.
Boyne, B. Bozeman, P. Reed, P. Scott, G. Allison, M. Weinberg
[Kożuch, 2004, s. 94-95, Dobrowolski, 2015, s. 59-60].
Prawa i obowiązki pracowników urzędów państwowych
określają przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych8. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy,
urzędnikiem państwowym może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) ukończyła osiemnaście lat życia i ma pełną
zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych; 3) ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplikację administracyjną; 4) posiada stan zdrowia pozwalający na
zatrudnienie na określonym stanowisku. Osoba taka zgodnie
z wymogiem ustawy musi być także nieskazitelnego charakteru,
przez co należy rozumieć, iż nie była ukarana za przestępstwo
umyślne, jak też opinia o takiej osobie nie budzi żadnych zastrzeżeń. A zatem musi to być osoba kreująca zaufanie do państwa i jego instytucji. Temu samemu celowi de facto służy także
przepis o charakterze antykorupcyjnym, określony w art. 9 ww.
ustawy, który stanowi, iż małżonkowie oraz osoby pozostające
ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia nie mogą być zatrudnieni w tym samym urzędzie, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek służbowej podległości. Podobne wymogi określają także w odniesieniu do pracowników organizacji samorządo8

Dz. U. z 2013 r., poz. 269 ze zm.
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wych (art. 2) przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych9. Przepisy prawa pracy określające
status prawny pracowników samorządowych ustanowione są
w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego
wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny,
co określono w art. 1 ww. ustawy.
W przypadku organizacji publicznych przyjęte zasady rekrutacji, awansowania oraz zwalniania pracowników sprzyjają
bezpieczeństwu zatrudnienia, które jest cenione przez pracobiorców. Jednakże zasady te ograniczają, jak zauważają
N. Baldwin, J. Perry, L. Porter możliwość pełnienia funkcji przywódczych w takich organizacjach [Perry, Porter, 1982,
s. 89-98]10. Konstatacja ta wymaga zweryfikowania w odniesieniu do polskich organizacji publicznych. Brak jest również dostatecznych analiz, w jaki sposób potencjalni pracownicy dokonują
wyboru przyszłego pracodawcy? Czy organizacja pozyskuje
najlepszych pracowników? Czy też występuje zjawisko negatywnej selekcji, a zatem do organizacji publicznych trafiają ci,
który nie mogą sobie dać rady w sektorze prywatnym lub występuje bariera terytorialna (nabór pracownika uwarunkowany jest
jego sytuacją mieszkaniową). Jak instytucje nieformalne wnoszone przez nowych pracowników do organizacji wpływają na
organizację publiczną? Powyższe problemy badawcze są nadal
aktualne i wymagają rozwiązania.
Osiąganie celów organizacji publicznych za pośrednictwem innych ludzi i przy umiejętnym wykorzystaniu zasobów
(skutecznym, oszczędnym, efektywnym, itp.) jest istotą zarządzania. Można wymienić siedem cech charakteryzujących zarządzanie [Drucker, 1988, s. 75-76, Koźmiński, Piotrowski (red.),
2001, s. 62-70; Katzenbach, Smith, 1993, Ancona, Nadler,
1989, s. 19-28, Dobrowolski, 2008, s. 33-34]:
9

Dz. U. z 2016 r., poz. 902.

10http://www.indiana.edu/~jlpweb/papers/Factors%20Affecting%20the%20Context%20fo

r%20Motivation%20in%20Public%20Orgs_Perry%20&%20Porter_AMR_1982.pdf
[dostęp: 25.02.2016].
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1) zarządzanie dotyczy ludzi. Celem jest zapewnienie takiego
współdziałania wielu osób, by ograniczyć do minimum słabości
poszczególnych osób, natomiast maksymalnie wykorzystać ich
wiedzę, umiejętności, talenty. Ludzie są najważniejszym zasobem organizacji. Biorąc powyższe pod uwagę najważniejsze
w zarządzaniu ludźmi jest tworzenie i kierowanie wydajnymi
zespołami ludzkimi. W tym celu należy:
 zapewnić prawidłowy dobór współpracowników
z punktu widzenia potrzebnej wiedzy, umiejętności oraz
ich postaw,
 wyznaczyć cele długofalowe i krótkookresowe,
 zapewnić wymianę informacji wewnątrz zespołu
i wprowadzić rozwiązania sprzyjające jak najlepszemu
wykorzystaniu wiedzy i umiejętności członków zespołu,
 zarządzać relacjami formalnymi wewnątrz zespołu
obejmującymi podział zadań, obowiązków, uprawnień,
zasobów, oraz relacjami pomiędzy zespołem
a innymi komórkami organizacyjnymi,
 zarządzać nieformalnymi stosunkami wewnątrz zespołu,
2) zarządzanie musi uwzględniać aspekt kulturowy. Zarządzanie
dotyczy ludzi, którzy uznają określone normy zachowania, wartości, symbole, mity. Oddziaływanie na ludzi wymaga znajomości i szacunku dla przyjętej przez nich kultury. Jednocześnie
kierownictwo powinno kreować pożądaną kulturę organizacyjną,
opartą na pryncypiach rzetelności, przejrzystości [Koźmiński,
1993, s. 143-192],
3) zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów
działania i zadań, jednoczących wszystkich członków organizacji,
4) zarządzanie powinno doprowadzić do tego, aby organizacja
była zdolna do adaptacji do zmiennych warunków otoczenia
oraz stałego doskonalenia się. Członkowie organizacji powinni
nabywać nowe umiejętności, wiedzę i wzorce działania,
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5) zarządzanie wymaga komunikowania się. Należy zapewnić
sprawny obieg informacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem. Informacje muszą być przekazywane właściwym adresatom we właściwym czasie. Informacje te muszą być tak podane,
by były zrozumiane zgodnie z intencją nadawcy i by wywołały
zamierzony skutek. Jednocześnie należy zapewnić, aby informacje nadawane przez innych były właściwie zrozumiane,
tj. zgodnie z intencją nadawcy,
6) zarządzanie wymaga systemu wskaźników pozwalających na
stałą i wszechstronną analizę i poprawę działalności organizacji,
7) zarządzanie musi być zorientowane na podstawowy rezultat
działania organizacji, jakim jest zadowolenie klienta.
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1.5. Epistemologiczne perspektywy kontrolowania
organizacji
Przyjęcie w Polsce pojęć z literatury anglojęzycznej zrodziło szereg wątpliwości i to nie tylko natury semantycznej, czym
jest kontrolowanie, a czym ewaluacja lub audyt albo controlling.
Pojęcie „kontrolowanie”, z którym można spotkać się w języku
potocznym ale także w publicystyce, piśmiennictwie naukowym,
oznacza zwykle porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym [Dobrowolski, 2008, s. 235]. Jest ono pojmowane
także m.in. jako: 1) porównanie wyniku działania z jego celem
(zadaniem) po to, by dokonać oceny prakseologicznej i w przypadku działania powtarzalnego wprowadzić modyfikacje w odniesieniu do celu lub poszczególnych członów działania;
2) proces sprawdzenia, czy działanie rzeczywiste jest zgodne
z działaniem planowanym, mierzenie postępu w realizacji celów
i podjęcie działań korygujących w przypadku odchyleń od planu
[Pszczołowski, 1978, s. 104-105, Stoner, Wankel, 1992, s. 457458, Kuc, 2001]. W polskiej literaturze przedmiotu funkcjonują
definicje kontroli w znaczeniu funkcjonalnym (audit), co oznacza
badanie polegające na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu
go ze stanem wymaganym oraz dokonanie jego oceny.
„W znaczeniu zarządczym (control) jest to przyjęty system zarządzania (procedury, instrukcje, zasady, mechanizmy) służący
do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostaną osiągnięte. Proces dzięki któremu zarządza się określonymi
działaniami” [NIK, et al., 2005, s. 32]. W rozumieniu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Instytucji Kontroli Państwowej
(International Organization of Supreme Audit Institution – INTOSAI) audyt (audit) jest wewnętrzną lub zewnętrzną kontrolą
instytucjonalną, natomiast pojęcie kontrola wewnętrzna - internal control oznacza kontrolę funkcjonalną [NIK, 2000, s. 73-77].
Głównym zadaniem audytu jest wspieranie organizacji
w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne podejście do
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oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania11.
W ujęciu normatywnym, tzn. według art. 272 ustawy o finansach
publicznych audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną
i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego
działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez
systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o której mowa wyżej, dotyczy w szczególności
adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej
w dziale administracji rządowej lub jednostce.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach
audytu wewnętrznego określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu12.
Audytor planuje zadania audytowe, dokumentuje poczynione
ustalenia, formułuje zalecenia, pojmowane jako propozycje
działań służących wyeliminowaniu słabości kontroli zarządczej
lub usprawniających funkcjonowanie jednostki, monitoruje realizację zaleceń, a także podejmuje czynności sprawdzające służące dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez audytowanego. Podejmowane przez
audytora działania mają służyć zapewnieniu realizacji celów,
ograniczeniu wystąpienia ryzyka nieosiągnięcia celów lub
zmniejszeniu jego negatywnych skutków. Audytor wewnętrzny
może wykonywać czynności doradcze służące wspieraniu kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, na jego wniosek lub
z własnej inicjatywy.
O ewaluacji mowa jest m.in. w art. 77a ust. 7 pkt. 2 ustawy
o systemie oświaty, który stanowi, iż akredytację, umożliwiającą
prowadzenie działalności, może uzyskać placówka doskonalenia nauczycieli, która opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację. Owa ewaluacja to nic innego jak porównanie stanu wymaganego ze sta11
12

Institute of Internal Auditors Polska, www.iia.org.pl
Dz. U. poz. 1480.
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nem faktycznym. Definicja ta jest zbieżna z pojmowaniem kontrolowania. Gdzie zatem tkwi różnica? Odpowiedz na to pytanie
można sformułować w sposób następujący. Nie tkwi ona
w wymiarze teleologicznym lecz w umiejscowieniu audytorów,
kontrolerów w polskim systemie prawnym.
Controlling to proces sterowania zorientowany na wynik
przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę
i zasilanie w informacje. Jest „funkcją poprzeczną” zarządzania,
integrującą funkcje planowania i kontroli. Realizuje funkcję doradczą. Jest nastawiony na badanie zgodności działania przedsiębiorstwa z założonymi celami i efektywności ekonomicznej
w każdym obszarze [Lichtarski, 1999, s. 289-290]. Kontrolowanie jako funkcja samoistna w znacznej mierze jest realizowana
ex post.
B. Czarniawska-Joerges za A. Etzioni wyróżnia (vide tabela 4) trzy typy organizacji: totalizującą, ekonomiczną i ideologiczną, do których można przyporządkować mechanizmy kontroli [Etzioni 1961, Czarniawska-Joerges, 1988]. Typologia ta
rodzi wątpliwości. Po pierwsze, trudno dostrzec w praktyce życia
publicznego organizacje, które jednoznacznie można przyporządkować do ww. trzech typów organizacji. Organizacja ideologiczna może być totalizującą, jak też ekonomiczną. Celem kontroli w organizacji totalizującej mogą być także zachowania,
a nie tylko jak to wykazano w typologii A. Etzioniego przedmioty/podmioty fizyczne. Przymus może być podstawą zaangażowania w organizacji ekonomicznej. Ponadto, groźby występują
nie tylko w organizacjach totalizujących, ale także w organizacjach ekonomicznych. Wśród ekonomicznie zmotywowanych
pracowników groźba rodząca skutki finansowe będzie prowadzić do zachowań zgodnych z oczekiwaniami. Groźba może być
postrzegana jako tożsama z sankcją i perswazją. Z kolei organizacje ideologiczne to także te, w których zachęta ekonomiczna
jest elementem ideologii. Ponadto, wydaje się, że instrumenty
oddziaływania nakładają się na jego skutek. Redukcja niepewności jest skutkiem intencjonalnych lub stochastycznych działań.
54

PROLEGOMENA EPISTEMOLOGII ORAZ METODOLOGII KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Może być także celem podejmowanych działań. W końcu,
wskazanie nadzoru jako jednego ze środków kontroli również
rodzi poważne wątpliwości nie tylko o charakterze normatywnym. Nadzór jest pojęciem szerszym niż kontrola i oznacza
władczą ingerencję w działalność kontrolowanego podmiotu.
Kontrolowanie jako funkcja samoistna nie posiada cech nadzoru. Innymi słowy kontrola nie musi być tożsama z pojęciem
nadzoru.
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Tabela 4. Typologia organizacji i mechanizmy kontroli według
A. Etzioniego
Typ
organizacji

Cel
kontroli

Podstawa
zaangażowania
Przymus

Przykładowe
organizacje
Więzienie

Totalizująca

Ciało
fizyczne

Ekonomiczna

Zachowania

Interesowna

Przedsiębiorstwa,
biurokracje

Ideologiczna

Światopogląd

Identyfikacja

Polityczne, religijne

Środki
kontroli

Przykłady

Siła,
groźby,
sankcje

Czasowe
zwolnienie
z pracy
Płaca
akordowa,
szczeble
awansowania,
prowizja
Wizja,
propaganda

Zachęty,
nadzór,
przepisy,
technologia

Atrakcyjne cele,
perswazja, poczucie
przynależności,
redukcja
niepewności
Źródło: A. Etzioni, A comparative analysis of complex organizations,
Free Press, New York 1961; B. Czarniawska-Joerges, Ideological
control in non-ideological organizations, Praeger, New York 1988.

W świetle powyższych rozważań, należy zaproponować
uzupełnioną typologię (vide tabela 5) o organizacje hybrydowe,
posiadające cechy wszystkich wcześniej wymienionych organizacji. Odnotować należy, iż refleksje nad rodzajami organizacji
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i mechanizmami kontroli są przydatne przy ustalaniu rodzajów
ryzyk, w szczególności w trakcie samooceny kontroli zarządczej
będącej w istocie kontrolą funkcjonalną.
Tabela 5. Typologia organizacji i oddziaływania kontrolne
Typ organizacji

Cel kontroli

Podstawa
zaangażowania
Przymus

Przykładowe organizacje
Więzienie

Totalizująca

Ciało fizyczne

Ekonomiczna

Zachowania

Interesowna

Światopogląd
Zadania,
zachowania, światopogląd

Identyfikacja
Przymus,
interesowność,
identyfikacja

Przedsiębiorstwa,
biurokracje
Polityczne,
religijne
Organizacje
publiczne
i prywatne,
organizacje pozarządowe

Ideologiczna
Hybrydowa

Sposoby
oddziaływania
M.in. siła,
groźby,
sankcje,
redukcja
niepewności, bodźce
materialne
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej

Źródło: Opracowanie własne

W poglądzie modernistycznym, którego przedstawicielem
jest A. Tannenbaum, celem kontrolowania jest ograniczenie
zachowań idiosynkratycznych i zapewnienie zgodności działań
ludzi z racjonalnym planem organizacji stanowiącej zbiór uporządkowanych pojedynczych interakcji ludzi. Ocena wyników
przy wcześniejszym ustaleniu mierników oceny osiągnięcia
zakładanych wyników, jak też ocena zachowań, wymaga wcześniejszego ustalenia, które wyniki, zachowania dają pożądane
wielkości osiągnięć. Jak to zwymiarować, gdy zgodnie koncep57
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cją indeterminizmu, osiągnięcie określonego celu może być
dziełem przypadku a nie kreatywnego, zamierzonego działania?
Ponadto, może dojść do tzw. zarządzania pozorami lub jak to
określa M. J. Hatch – zarządzania wrażeniami [Hatch, 2002, s.
323-341]. Ryzyko ograniczenia zachowań idiosynkratycznych
w następstwie przypadku lub ograniczenia działań pozorowanych należy uwzględnić w zarządzaniu ryzykiem. Należy także
zwrócić uwagę na kolejny problem wymagający rozwiązania.
Mianowicie, czy cybernetyczny model kontroli umożliwia analizę
i ocenę dryfowania administracyjnego, zagadnienia tak szeroko
opisywanego w teorii agencji, opartego na oportunizmie stron,
o którym wspomina O. Williamson? Jak zagadnienie to jest
uwzględnione w zarządzaniu ryzykiem? Wartości kulturowe,
normy i oczekiwania stanowią podstawowe mechanizmy tzw.
klanowej kontroli zachowań, zidentyfikowanej przez W.G. Ouchiego. Pozwala ona na ocenę skuteczności socjalizacji nowych
członków organizacji. Czy taki sposób kontroli nie prowadzi
jednakże w dłuższym okresie czasu do atrofii organizacji? Jak
wpływa to na zarządzanie ryzykiem? Zagadnienie to stanowi
problem badawczy wymagający rozwiązania.
Kontrolowanie stanowi etap nieodłączny działania zorganizowanego. H. Le Chatelier umiejscowił kontrolę pośród pozostałych etapów działania zorganizowanego. K. Adamiecki wskazując na cztery etapy tego działania: analizę, plan, wykonanie
i kontrolę podkreślił niezbędność etapu kontroli niezależnie od
stopnia doskonałości zastosowania trzech pierwszych etapów.
J. Zieleniewski uznał, że cykl działania zorganizowanego obejmuje etap logicznie końcowy, choć w praktyce przeplatający się
w czasie z innymi – kontrolę realizacji [Le Chatelier, 1926, s. 82,
Pszczołowski, 1976, s.113, Zieleniewski, 1978 s. 325, Dobrowolski, 2008, s. 237-238]. Kontrola jest wymieniana w cyklu
działania zorganizowanego jako ostatni etap tego działania,
a także jako ostatnia funkcja zarządzania. Kontrola, jak zauważa B.R. Kuc, pełni funkcję poznawczo-dostosowawczą w procesie zarządzania [Kuc, 2005, s. 17].
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Kontrolowanie jest obok planowania, organizowania
i motywowania funkcją zarządzania. Według M. Lizee, funkcja ta
ma na celu ustalenie, czy rezultaty działania są zgodne z celami
i czy nakłady energii i wysiłku harmonijnie współdziałają dla ich
realizacji [Kieżun, 1998, s. 360]. H. Fayol uznając kontrolowanie
za jedną z funkcji zarządzania dostrzegł w niej proces polegający na ciągłym stwierdzaniu, czy wszystko dzieje się zgodnie
z przyjętym planem, wydanymi instrukcjami i ustanowionymi
regułami. W Polsce, propagatorem koncepcji analizy procesu
zarządzania w kategoriach jego funkcji był J. Kurnal. Charakterystyczną cechą tej koncepcji jest to, że kontrolowanie jest wymieniane jako ostatnia funkcja zarządzania, po planowaniu,
organizowaniu i motywowaniu. Również inni autorzy prac
z zakresu zarządzania przyjęli założenie, iż kontrolowanie stanowi funkcję zarządzania, przy czym funkcję tą należy rozumieć
jako zespół działań które przyczyniają się do realizacji celu
[Kurnal, 1970, s. 264, Kuc, 1987, s. 356, Przybyła (red.), 2001,
s. 306, Dobrowolski, 2008].
Pomiędzy funkcją kontrolowania i pozostałymi funkcjami
zarządzania istnieje następujący związek: 1) z funkcją planowania - kontrola służy sprawdzeniu, czy i jak jest realizowany plan.
Pojawia się tutaj zadanie kontroli polegające na dostarczeniu
danych umożliwiających dostatecznie wczesne korygowanie
celów określonych w planach, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, czy przy opracowaniu planu wykorzystano rzetelne
dane; 2) z funkcją organizowania - identyfikacja i analiza poziomu zorganizowania instytucji pozwala na dokonywanie niezbędnych korekt w podziale zadań, uprawnień i odpowiedzialności
między poszczególne składowe instytucji, porównanie socjogramu z organigramem; 3) funkcją motywowania - związek
kontroli z motywacją polega na diagnozowaniu poziomu oddziaływania czynników mających zapewnić zgodność zachowań
z oczekiwaniami. Ustalenie, czy przyjęte rozwiązania w zakresie
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motywowania pracowników są m.in. legalne, rzetelne, skuteczne, oszczędne, celowe.
B.E. Goetz łączy planowanie z kontrolowaniem. Podkreśla,
iż planowanie w zarządzaniu stosuje się w celu opracowania
powiązanych ze sobą jednolitych i sprecyzowanych programów,
natomiast kontrolowanie pozwala na ustalenie zgodności przebiegi zdarzeń z planem. H. Koontz i C. O’Donnell zwrócili uwagę, że kontrolowanie jako funkcja zarządzania to nie tylko
sprawdzenie i korygowanie działalności wykonawczej w celu
zapewnienia, że zostaną zrealizowane zakładane cele ale również sprawdzenie, czy plany zostały opracowane tak, by zadania zostały osiągnięte. Związek kontrolowania z planowaniem
bardzo wyraźnie eksponuje R.A. Webber stwierdzając, że kontrolowanie przez sprzężenie zwrotne nawiązuje do ostatniego
etapu procesu planowania, gdy konkretne zadania jednostki,
wydziału, czy organizacji mogą stać się oczekiwanymi efektami,
według których kierownictwo będzie oceniać rzeczywiste wyniki.
Celem kontrolowania jest umożliwienie kierownictwu realizacji
planów. Instrumenty kontroli są podporządkowane celom. Kontrolowanie powinno być pojmowane nie tylko jako funkcja zapewniająca dostosowanie działania do oczekiwań, ale także
jako funkcja, której efektem jest inspirowanie do zmian, predykcja. B. Gliński wskazuje na związek kontrolowania z systemem
motywowania. Przejawia się on tym, że „ustalanie zadań i miar
ich spełniania oraz ocena stopnia realizacji założonych wyników, jako podstawowe elementy kontroli prowadzonej w tej
skali, są jednocześnie głównymi składnikami sytuacji pracowniczej kształtowanymi w procesie motywowania”. Także L. Krzyżanowski wskazuje na sprzężenie zwrotne funkcji kontrolowania
z funkcją motywowania. Powyższą konstatację uzasadnia tym,
że gdy ujawnią się odchylenia od wzorca lub pojawi się groźba
takich odchyleń, stanowi to sygnał do uruchomienia oddziaływań motywacyjnych. Autor zwraca uwagę, iż sprzężenie zwrotne funkcji kontrolowania z funkcją motywowania bywa niewystarczające, gdy występują znaczniejsze odchylenia od wzorca
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działań, których zniwelowanie przekracza możliwości tkwiące
w motywacyjnych oddziaływaniach aparatu zarządzającego.
Wówczas konieczna staje się modyfikacja struktury organizacyjnej (zmiany w stosunkach organizacyjnych, przegrupowania
nośników działań), a gdy i to nie zapewnia niezbędnej zgodności przebiegu działań z wzorcem, powstaje potrzeba modyfikacji
sposobu działań, a w krańcowych przypadkach - konieczność
modyfikacji celów. Funkcja kontrolowania jest przeto sprzężona
również z funkcjami organizowania i planowania. Planowanie
jest sprzężone z organizowaniem [Goetz, 1949, s. 229, Koontz,
O’Donnell, 1968, s. 660, Webber, 1996, s. 229, 331, Gliński,
Kuc, Szczepankowski, 1996, s. 210-211, Krzyżanowski, 1985,
s. 237-239, Dobrowolski, 2008].
W procesie kontrolowania można wyróżnić etapy. Na przykład, J. Kisielnicki wyróżnia pięć etapów: 1) określenie stanu
pożądanego; 2) określenie stanu faktycznego; 3) porównanie
stanu pożądanego lub normy ze stanem faktycznym; 4) analiza
odchyleń, a zatem przyczyn ich powstania; 5) podjęcie działań
interweniujących. W ocenie J. Trzcienieckiego, kontrolowanie
zamyka się zasadniczo w trzech działaniach: ustaleniu osiągniętych wyników, czyli określeniu stanu faktycznego, porównaniu
stanu faktycznego z założonymi wynikami, analizie odchyleń
między wynikami osiągniętymi a założonymi. Z kolei J. Gnoiński
identyfikuje następujące etapy: 1) ustalenie stanu rzeczywistego, to jest warunków, sposobów i poszczególnych faz działania
oraz jego wyników; 2) porównanie stanu rzeczywistego
z obowiązującymi wyznaczeniami w celu ujawnienia ewentualnych niezgodności między nimi; 3) wykrywanie przyczyn niezgodności zachodzących między rzeczywistym działaniem,
a wyznaczeniami oraz warunków sprzyjających prawidłowej
realizacji wyznaczeń i sprawności oraz skuteczności danego
działania; 4) wskazywanie drogi do osiągnięcia sprawności
działania, tj. poprawy i postępu w kontrolowanym zakresie działania przez: określenie sposobu usunięcia stwierdzonych niezgodności między stanem rzeczywistym a zamierzonym, usta61
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lenie niezbędnych zmian w przebiegu procesów realizacji wyznaczeń lub korekty wyznaczeń (założeń), wskazanie pozytywnych środków, czynności lub wyników działania, wpływających
korzystnie na realizację wyznaczenia i skuteczności działania
w danym zakresie, zapewnienie prawidłowej informacji o stanie
rzeczywistym dla potrzeb zarządzania [Kisielnicki, 1999, s. 226227, Trzcieniecki, 1979, s. 60, Gnoiński, 1986, s. 50-51, Dobrowolski, 2008].
Spróbujmy zatem podsumować dotychczasowe rozważania. Zadaniem kontrolowania jest regulowanie działania w celu
dostosowania systemu do oddziaływań płynących z otoczenia.
Kontrolowanie powinno służyć ustaleniu stanu faktycznego,
przyczyn, zakresu, skutków odchyleń od stanu pożądanego
i podmiotów odpowiedzialnych za powstanie ww. odchyleń.
Kontrolowanie powinno służyć ocenie wzorca określającego
sposób działania, gdyż wzorzec może być tworzony w sposób
nieuwzględniający interesów ogółu, lecz nieformalnej grupy
interesu, może być tworzony na podstawie błędnych założeń,
w tym wynikających z nierzetelnych danych wyjściowych.
W trakcie kontrolowania dokonuje się zatem ustaleń diagnostycznych, terapeutycznych i prognostycznych. Podobne stanowisko zajmuje B.R. Kuc, który zauważa, że kontrolowanie jest
systematycznym wysiłkiem podjętym po to, by zidentyfikować
wzorce (normy, standardy) działań, porównać je z osiągniętymi
wynikami oraz podjąć, w razie konieczności, działania korygujące. Autor wskazuje, że racją kontrolowania jest dokonywanie
pomiarów zarówno wyników, jak i odchyleń od wzorców, przy
czym skuteczność kontrolowania zależy nie od stwierdzania ww.
odchyleń, lecz szybkości reakcji na odstępstwa. Jednocześnie
autor zauważa, że przyszłość należy do kontroli antycypującej,
a zatem takiej na podstawie której wyników można przewidzieć
skutki zdarzeń [Kuc, 2005, s. 16, Dobrowolski, 2008].
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2. Kontrola zarządcza
2.1. Pojęcie i cele kontroli zarządczej
Kontrola zarządcza definiowana jest jako proces, służący
zapewnieniu, iż zasoby są pozyskiwane oraz wykorzystywane
w taki sposób, aby skutecznie i efektywnie osiągać cele organizacji [Anthony, 1965]. Proces ten wpływa na zachowania,
a szerzej kulturę organizacyjną [Flamholtz et al., 1985]. Ułatwia
współpracę pomiędzy pracownikami oraz jednostkami organizacyjnymi [Ouchi, 1979, Flamholtz, 1983]. Z perspektywy nowej
ekonomii instytucjonalnej kontrola zarządcza wpływa zarówno
na instytucje formalne jak i nieformalne, w tym zwyczaje, artefakty [Ouchi, 1979]. Dostrzegany jest także wpływ kontroli zarządczej na empowerment a zatem proces angażowania pracowników w podejmowanie decyzji, jak też kreowania poczucia
odpowiedzialności za losy organizacji [Otley, 1994, Simons,
1995]. Jednakże konstatacja o oddziaływaniu kontroli zarządczej na postawy ludzi w organizacjach należących do polskiego
sektora finansów publicznych a także współpracujących z nimi
pozostałych organizacji wymaga weryfikacji w wyniku badań
naukowych. Na przykład, wstępne wyniki badań (vide dalsza
część niniejszego opracowania) nie potwierdzają teoretycznego
uogólnienia, iż wprowadzenie kontroli zarządczej w organizacjach publicznych wpłynęło na zmianę instytucji nieformalnych
w taki sposób, iż poprawiła się dyscyplina finansów publicznych.
Nie rozwiązany pozostaje, zdaniem Z. Dobrowolskiego, problem
badawczy, jaki jest wpływ kontroli zarządczej na internalizację
przez członków organizacji wymogów prakseologii.
W ujęciu normatywnym, tj. określonym w art. 68 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kontrola
zarządcza jest definiowana, jako ogół działań podejmowanych
dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób: zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W świetle po11
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wyższej teleologicznej definicji, kontrola zarządcza służy m.in.
porównaniu wyniku działania z jego celem po to, by dokonać
oceny prakseologicznej i wprowadzić modyfikacje w odniesieniu
do celu lub poszczególnych członów działania. Kontrola zarządcza ma charakter prospektywny, bieżący i następczy. Identyfikacja ryzyka determinuje jej prospektywny charakter. Ocena
transformacji nakładów w wyniki dokonywana jest w ramach
monitoringu, zaś sprawdzanie i ocena dokonanych już czynności, dokonywana jest m.in. w ramach samooceny kontroli zarządczej. W ujęciu paradygmatu neopozytywistycznofunkcjonalistyczno-systemowego, kontrola zarządcza jest procesem o charakterze przyczynowo-skutkowym. Jej efekty można zwymiarować, a sam proces oparty o racjonalne przesłanki
można usprawniać.
Organizacja jak stwierdzono wcześniej w tej pracy jest
zbiorem ludzi, ich interesów, przekonań, które mogą prowadzić
do nieracjonalnych działań. Stąd też z perspektywy paradygmatu interpretatywno-symbolicznego kontrola zarządcza jest wynikiem relacji, których skutkiem jest relatywizm podejmowanych
decyzji. Kontrola zarządcza z punktu widzenia paradygmatu
radykalnego strukturalizmu służy formalizowania relacji
uwzględniających hierarchię organizacyjną i dominację.
W perspektywie postmodernistycznej zarządzanie pod
presją relatywizmu kulturowego ma charakter lokalny. Zwolennicy tego nurtu zakładają, że nie można dokonywać uogólnień
w sytuacji określonych kontekstów społecznych. Należy wyzbyć
się dążeń do uniwersalizmu poznawczego [Sułkowski 2012,
s. 157]. Lokalność niektórych problemów identyfikowanych
w ramach kontroli zarządczej jest faktem. Jednakże ujawniane
problemy zarządzania w organizacjach publicznych wielokrotnie
mają charakter uniwersalny.
Kontrola zarządcza, zdaniem Z. Dobrowolskiego, pozwala
na spełnienie co najmniej kilku funkcji: 1) informacyjnej, dzięki
ujawnianiu poprzez odpowiednie procedury stanu organizacji
i sposobu realizacji zadań; 2) prewencyjnej, a zatem przeciw64
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działającej powstaniu problemów w zarządzaniu poprzez wskazanie na błędy i aktywizowaniu pracowników oraz kierownictwa
organizacji do podejmowania działań w celu redukcji ryzyka
ponownego wystąpienia błędów; 3) edukacyjnej, poprzez zidentyfikowanie problemów w organizacji i sposobów ich rozwiązania
oraz nabywanie wiedzy m.in., jak się ustrzec błędów
w przyszłości; 4) integracyjnej poprzez zogniskowanie pracowników i kierownictwa wokół określonych problemów i kierunkowych propozycji ich rozwiązania; 5) standaryzacyjnej, poprzez
tworzenie wytycznych określających sposób działania.
E. Chojna-Duch stwierdza, iż poprzez określenie celów
kontroli zarządczej w ustawie o finansach publicznych połączono dwie funkcje: z zakresu zarządzania i kontroli [Chojna-Duch,
2010, s. 60]. Powyższa konstatacja wymaga pewnego wyjaśnienia. Mianowicie, zarządzanie to zestaw działań obejmujących planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie,
skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych
z zamiarem sprawnego osiągnięcia celów organizacji [Griffin,
2004, s. 6]. Kontrolowanie (kontrola) pojmowane jest, w polskiej
literaturze z zakresu nauki o zarządzaniu m.in., jako funkcja
zarządzania, której celem jest m.in. ustalenie, czy rezultaty
działania są zgodne z założonymi celami [Kieżun, 1998, s. 360,
Dobrowolski, 2008]. Takie pojmowanie kontrolowania nie jest
sprzeczne z prezentowanym przez przedstawicieli nauk prawnych. Kontrolowanie jest definiowane jako proces polegający na
badaniu zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym,
pozwalający na ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności [Dobrowolski, 2008, Boć (red.), 2001, s. 370]. J. Jagielski stwierdza,
iż kontrolowanie to proces sprawdzania i oceniania określonej
działalności. Obejmuje obserwowanie i rozpoznawanie danej
działalności lub stanu w określonym czasie, ocenę tej działalności lub stanu poprzez konfrontację rzeczywistego, faktycznego
ich obrazu z odnoszącymi się do nich jako całości, jak również
do poszczególnych fragmentów, założeniami wyjściowymi znajdującymi wyraz w przyjętych celach, standardach, parametrach,
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prowadzącą do stwierdzenia, że są one prawidłowe lub nieprawidłowe, diagnozę przyczyn ewentualnych nieprawidłowości,
sformułowanie wniosków służących przeciwdziałaniu powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości [Jagielski, 1999, s. 7-9].
B.R. Kuc stwierdza zaś, że kontrolowanie to proces, którego
celem jest zapewnienie, aby organizacja osiągała to, co zamierzała wykonać [Kuc, 2001, s. 59].
W świetle powyższych definicji trudno zgodzić się
z konstatacją, iż kontrola zarządcza łączy dwie funkcje: zarządzanie i kontrolę, skoro kontrolowanie jest funkcją zarządzania.
W skrótowej próbie konceptualizacji pojęcia kontroli zarządczej
opowiadam się zatem za pojmowaniem jej z perspektywy nauki
o zarządzaniu, jako procesu, którego celami są: zapewnienie,
aby organizacja osiągnęła założone cele. Takie pojmowanie
kontroli zarządczej jest zbieżne z poglądem K. Winiarskiej, która
trafnie zauważyła, iż kontroli zarządczej nie można utożsamiać
z czynnościami kontrolnymi wykonywanymi przez pracowników
komórek kontroli, lecz jako proces służący osiągnięciu celów
organizacji [Winiarska (red.), 2012, s. 38]. W procesie, kontrolowanie jako funkcja zarządzania ma znaczącą rolę, ale nie
jedyną.
Pojęcie kontroli zarządczej zastąpiło, funkcjonującą na
gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych13 kontrolę finansową (art. 47)14. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o finansach publicznych z 2009 r. kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych ma
obejmować wszystkie aspekty działalności jednostki, nie tylko
finansowe. Wprowadzenie obowiązku stosowania kontroli zarządczej w ustawie o finansach publicznych nie powinno prowadzić do mylnego wniosku, iż wcześniej takiej kontroli nie stoso-

Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
Dz. U. Nr 157, poz. 1241; Art. 47 z dniem 1 stycznia 2010 r. został uchylony przez art.
85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych.
13
14
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wano. Przeciwnie, stosowano zawsze, gdyż wynika to z logiki
zarządzania.
Kontrola zarządcza może być rozpatrywana jako instrument sprzyjający wdrażaniu w organizacjach publicznych koncepcji „Nowego Zarządzania Publicznego” (New Public Management), gdzie jednym z postulatów jest oparcie działalności
organizacji publicznych na pryncypiach sektora prywatnego,
a także jako instrument wdrażania koncepcji „Public Governance”, w której działania koncentrują się na obywatelach pojmowanych jako interesariusze i w której obok osiąganych rezultatów ekonomicznych ważne są także takie kwestie, jak: przejrzystość, rozliczalność, etyczne zachowanie [Bovaird, Löffler, 2003,
s. 10].
Stosowanie w niniejszym opracowaniu angielskiego pojęcia „public governance” nie wynika z zafascynowania językiem
angielskim lecz z tego, iż zdefiniowanie pojęcia „public governance” w języku polskim napotyka na pewne trudności interpretacyjne wynikające z różnic językowych, na co zwracają uwagę,
m.in. A. Nelicki i H. Izdebski. W literaturze przedmiotu „public
governance” definiowane jest jako zadanie zarządzania złożonymi społecznościami poprzez koordynowanie działań podmiotów należących do różnych sektorów (R. Hague, M. Harrop,
S. Breslin). Inna z definicji określa „public governance”, jako
procesy i instytucje zarówno formalne, jak i nieformalne, które
wyznaczają, ale też i ograniczają zbiorową działalność danej
grupy. Angażują się w nią, jak zauważają N. Koehane i J. Nye,
firmy prywatne, organizacje pozarządowe, nierzadko bez nakazu władzy publicznej [Izdebski 2007, s. 15-16, Hague, Harrop,
Breslin, 1998, s. 5]. Wyjaśnieniu pojęcia „public governance”
służy porównanie do koncepcji nowego zarządzania publicznego. O ile w tej drugiej koncepcji, przywiązywano wiele uwagi do
mierzenia efektów zarówno indywidualnych jak i organizacyjnych, o tyle w pierwszej koncepcji zwraca się uwagę także na
interakcje różnych organizacji. Liczy się nie tylko efekt końcowy
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podjętych działań, ale także sam sposób działania [Bovaird,
Löffler, 2003, s. 10].
Bank Światowy definiuje „public governance”, jako sposób
sprawowania władzy w procesie zarządzania zasobami w skali
makro, którego celem jest rozwój. Z kolei w programie Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) „governance” jest określane jako sprawowanie władzy w sprawach gospodarczych, politycznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach administracyjnych. Obejmuje ono mechanizmy, procesy i instytucje,
przez które obywatele i ich grupy mogą artykułować własne
interesy, egzekwować prawa i realizować obowiązki, a także
mediować kwestiach spornych. W opracowaniu poświęconym
problematyce „governance” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przytacza definicję Agencji Stanów Zjednoczonych na
rzecz Rozwoju Międzynarodowego (United States Agency for
International Development - USAID) według, której „governance” to zdolność rządu do efektywnego, wydajnego (tj. oszczędnego) i rozliczalnego procesu zarządzania politykami publicznymi, który jest otwarty na partycypację obywateli i zmierza do
wzmocnienia systemu demokratycznego [World Bank, 1991,
s. 15, MRR, 2008, s. 6].
Rola państwa w „public governance” to ustalenie zasad
działania i uczestniczenie w określonym procesie wraz
z innymi podmiotami według tych zasad. Uwzględniając powyższe, a także wcześniejsze definicje, w przedstawionej
(w sposób skrótowy) próbie konceptualizacji można przyjąć
polski odpowiednik „public governance” - partycypacyjne zarządzanie publiczne, które oddaje istotę koncepcji – rezultaty osiągane są dzięki współpracy, poprzez odpowiednie procedury
partycypacyjne, wielu podmiotów – interesariuszy w rozwiązywaniu określonych problemów społecznych [Izdebski, 2007, s.
16]. Z. Dobrowolski formułuje definicję, iż „public governance”
to kolaboratywny proces ustalania i realizacji zadań publicznych.
Stosowanie tej koncepcji przez organizacje publiczne z jednej
strony powinno służyć gospodarnej realizacji zadań. Z drugiej
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zaś, powinno zapewnić zgodność działania organizacji z uwarunkowaniami prawnymi, sprzyjać kreowaniu zdolności interesariuszy do współdziałania poprzez stosowanie zasad rozliczalności, przejrzystości, uczciwości. Należy przy tym przyjąć za
J. Chevalierem, B. Spanglerem, E. Freemanem, że interesariuszem (stakeholder) jest każda osoba, która w sposób znaczący
wpływa na funkcjonowanie innych osób lub jest dotknięta skutkami decyzji podjętej przez kogoś innego [Izdebski, 2007].
Kontrola zarządcza stanowi również istotny proces
z punktu widzenia zwolenników Nowej Ekonomii Instytucjonalnej
i teorii kosztów transakcyjnych. Może bowiem sprzyjać osiąganiu przez organizacje równowagi instytucjonalnej, która jest
warunkiem sine qua non prawidłowego rozwoju gospodarczego
państwa. Kontrola zarządcza służy zapewnieniu realizacji wiązki
celów, w tym celu nadrzędnego, rozumianego jako misja,
a także realizacji celów podrzędnych. Z uwagi na zakres tematyczny niniejszego opracowania pominięto rozważania poświęcone typologii celów. Zwrócić należy natomiast uwagę, iż cele
kontroli zarządczej mają charakter nietaksatywny. Obejmują
zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności
i efektywności działania; 3) wiarygodności sprawozdań zarówno
finansowych jak i wykonania zadań; 4) ochrony zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych, informatycznych; 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania
ryzykiem.
Biorąc pod uwagę zawartą w art. 68 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych definicję kontroli zarządczej, ma ona
służyć realizacji celów i zadań, które należy wyznaczyć w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Ustawodawca wskazuje zatem na walory sprawnego działania.
Zgodność z prawem, o której mowa ustawie o finansach publicznych, obejmuje dostosowanie się i niesprzeczność zarówno
z prawem materialnym, obowiązującymi procedurami prawnymi,
69

PROLEGOMENA EPISTEMOLOGII ORAZ METODOLOGII KONTROLI ZARZĄDCZEJ

jak i normami regulującymi sferę zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów. Normy prawne materialne i zadaniowe
stanowią kryterium ocen merytorycznych. Natomiast normy
prawne dotyczące procedur oraz form działania stanowią podstawy do dokonywania ocen formalnych [Szewczyk, 2002, s. 4041].
O ile pojęcie skuteczności nie budzi wątpliwości natury
semantycznej, gdyż za T. Kotarbińskim można przyjąć, iż działanie skuteczne to takie działanie lub takie sposoby działania,
które w określonym stopniu prowadzą do osiągnięcia zamierzonego celu, o tyle pojęcie efektywności wymaga wyjaśnienia
(vide poprzednia część niniejszej książki poświęcona problematyce walorów sprawności). Przypomnę, iż efektywność to stosunek między nakładem a efektem, wysiłku do wyników, wydatków
do dochodów, kosztów do osiągniętego zadowolenia [Simon,
1976, s. 317-318, Dobrowolski, 2008, s. 24-25]. Należy jednakże mieć na uwadze, iż pojęcie efektywności obejmuje zarówno
efektywność pracy, jak i efektywność wykorzystania materiałów
[Zieleniewski, 1978, s. 273-274]. Z uwagi na przedmiot niniejszego opracowania pomijam dalsze rozważania na temat efektywności V. Pareto, czy efektywności Kaldora-Hicksa. Zwracam
natomiast uwagę podobnie, jak E. Kornberger-Sokołowska
w opinii dotyczącej rządowego projektu ustawy o finansach
publicznych, na niejednoznaczności pojęcia adekwatności kontroli zarządczej. W filozofii adekwatność to cecha poznania.
W logice i metodologii nauk to: a) adekwatność definicji - prawdziwość definicji jako zdania w języku, w jakim jest ona sformułowana; b) adekwatność twierdzenia - przystawalność treści
zawartych w orzeczniku do wszystkich obiektów, których nazwa
występuje w podmiocie; c) adekwatność podziału - identyczność
zakresu członu nadrzędnego (dzielonego) i sumy zakresów
członów podrzędnych (powstałych z podziału). Z punktu widzenia prakseologii – i zapewne o takie pojmowanie adekwatności
chodziło twórcom ustawy – oznacza odpowiedniość między
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aktywnością ludzką (m.in. myślenia, zachowania) i określoną
sytuacją15.
Działania organizacji publicznych powinny być innowacyjne, jeśli mają być skuteczne i efektywne. Nie chodzi przy tym
wyłącznie o wykorzystywanie narzędzi informatycznych, choć
zagadnienie to jest ważne z punktu widzenia ekonomizacji
sektora publicznego. Ważna jest współpraca z interesariuszami, innowacyjność w rozwiązywaniu problemów zarządzania.
Badania własne (badaniami objęto 30 osób, pracowników organizacji publicznych. Badania przeprowadzono 2012 r.) wykazały
tymczasem, iż dokonywana w ramach kontroli zarządczej ocena
skuteczności i efektywności działania organizacji publicznych
nie obejmowała innowacyjności zarządzania organizacjami
publicznymi. Nierozwiązany pozostaje zatem następujący problem badawczy: w jakim zakresie stosowanie kontroli zarządczej w organizacjach publicznych wpływa na ich innowacyjność?
Budowaniu zaufania, będącego kapitałem unikatowym,
umożliwiającym współpracę, podejmowanie decyzji, komunikację, stanowiącym źródło trwałej przewagi konkurencyjnej [Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2007, s. 29-49,
Dobrowolski, 2015, s. 62] służą wszystkie cele kontroli zarządczej, w tym zapewnienie wiarygodności sprawozdań finansowych, budżetowych, pozafinansowych, przedstawiających sposób i zakres planowanych do realizacji lub zrealizowanych zadań. Dysponowanie rzetelnymi informacjami uławia podejmowanie trafnych decyzji. O rzetelności sprawozdań, ksiąg rachunkowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości16. I tak m.in. zgodnie z art. 22 tejże ustawy
dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne
z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, oraz wolne od błędów rachunkowych. Zapisów w księgach rachunkowych (art. 23 ww. ustawy) dokonuje
15
16

http://portalwiedzy.onet.pl/51789,,,,adekwatnosc,haslo.html [dostęp: 09.09.2016].
Dz. U. z 2016, poz. 1047.
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się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających
na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe
procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją
lub ukryciem zapisu.
Księgi rachunkowe (art. 24 ww. ustawy) powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi
rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane
w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli m.in.:
1) pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie
w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych
i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych; 2) zestawienia obrotów i sald
kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze. Księgi rachunkowe uznaje się za
prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie
i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania
w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość
zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur
obliczeniowych. Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne,
jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich
zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur
obliczeniowych. W szczególności: 1) udokumentowanie zapisów
pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania
w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania
danych; 2) zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych
i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych; 3) w przypadku prowadzenia ksiąg
rachunkowych przy użyciu komputera zapewniona jest kontrola
kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów
przetwarzania danych; 4) zapewniony jest dostęp do zbiorów
danych pozwalających, bez względu na stosowaną technikę, na
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uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres
sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych.
Zapewnienie wiarygodności sprawozdań nierozerwalnie
związane jest z ochroną zasobów, przy czym w grę wchodzą nie
tylko zasoby finansowe, rzeczowe, ale także zasoby ludzkie
oraz wartości niematerialne i prawne, do których generalnie
zalicza się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa
pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów,
znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
know-how.
Zasobem nieimitowanym jest wiedza pracowników,
a zarządzanie tą wiedzą można zdefiniować jako ogół działań
służących identyfikacji, zachowaniu, upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy jawnej i ukrytej pracowników i kierownictwa
organizacji w celu uzyskania sprawności działania. Warto także
odnotować, iż niezwykle cennym zasobem jest informacja
i reputacja. Ten ostatni walor oznaczający wartość niematerialną, pojmowany jest jako zbiór subiektywnych opinii i poglądów.
Wyrażane są one przez pojedyncze osoby (interesariuszy),
grupy, instytucje oraz organizacje. Na reputację mogą wpłynąć
działania zewnętrzne, niezależne od organizacji lub zdeterminowane działaniami poszczególnych osób tworzących organizację. Ryzyko utraty reputacji i działania prewencyjne powinny być
ustalone w procesie zarządzania ryzykiem, który jest jednym
z celów kontroli zarządczej.
Wizerunek organizacji publicznej należy do jej zasobów.
W przypadku podmiotów gospodarczych, wyobrażenie klientów
o przedsiębiorstwie i jego produktach przekłada się na konkretne wyniki ekonomiczne. W przypadku organizacji publicznych
może być całkiem podobnie, jeśli uwzględnimy fakt, iż one także
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konkurują ze sobą o ograniczone zasoby, na przykład inwestycje w regionie. E.R. Gray i J.M. Balmer uznają wizerunek firmy
za „obraz tworzony bezpośrednio w umysłach odbiorców”.
D. Bernstein proponuje, aby wizerunek definiować jako „rezultat
interakcji doświadczeń, opinii, odczuć, wiedzy i wrażeń, które
ludzie mają w związku z daną firmą”. D. Newsom, A. Scott i T.J.
Vanslyke określają wizerunek jako: „wyobrażenie, jakie jedna
lub wiele publiczności ma o osobie, przedsiębiorstwie lub instytucji. Nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo
nakreślony, ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznych, o nieostrych różnicach
[Daszkiewicz, Wrona, 2014, s. 49]. Dla potrzeb niniejszego
opracowania można dokonać transpozycji definicji wizerunku
firmy i określić wizerunek organizacji publicznej, jako następstwo interakcji interesariuszy z organizacją publiczną. Jest to
konglomerat nie tylko doświadczeń własnych, ale także opinii,
poglądów, wrażeń wiedzy innych osób, który można uznać na
próbę redukcji ryzyka działania w warunkach niepewności.
Celami kontroli zarządczej są także, jak nadmieniono
wcześniej: przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji
oraz zarządzanie ryzykiem. Etyka, termin użyty w IV w. p.n.e.
przez Arystotelesa, dotyczył utrwalonego sposobu zachowania
się w środowisku życia, zamieszkania. „W sensie potocznym
oznacza ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie
przez jakąś zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia dla
oceny i regulacji postępowania w celu integracji grupy wokół
pewnych wartości, synonim moralności; w sensie filozoficznym,
to nauka dotycząca moralności, rozpatrywana odrębnie
w aspektach: normatywnym jako nauka moralności (tzw. etyka
normatywna lub etyka właściwa) oraz opisowo-wyjaśniającym
jako nauka o moralności (tzw. etyka opisowa lub etologia).
Współcześnie w zasięgu szeroko rozumianej etyki mieści się
także metaetyka jako krytyczna teoria i metodologia etyki, badająca poprawność uzasadnienia i budowy struktur etyki norma74
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tywnej, zwłaszcza relacje etyki normatywnej do etyki opisowej.
Etyka w aspekcie normatywnym zajmuje się ustalaniem, co jest
moralnie dobre, a co złe, oraz — na podstawie przyjętych ocen
i związanych z nimi powinności — wytyczaniem dyrektyw,
tj. norm moralnie pozytywnego postępowania i wskazywaniem
sposobów takiego przekształcania obiegowej moralności, by
dostosować ją do przyjętego ideału moralnego; zakres badań
etyki pojętej normatywnie dzieli się zwykle na: aksjologię,
tj. teorię wartości, oraz na tzw. deontologię, tj. naukę o powinnościach. Etyka w aspekcie opisowym zajmuje się analizą,
opisem i wyjaśnianiem moralności rzeczywiście przyjmowanej
(obiegowej) w różnych epokach i środowiskach społecznych,
wskazywaniem źródeł, struktury, funkcji moralności jako formy
świadomości społecznej i wykrywaniem prawidłowości jej rozwoju; bada zatem oceny, normy, wzorce osobowe, ideały, sposoby
ich uzasadniania jako dane bez zaangażowania się w ich wartościowanie; w tym rozumieniu etyka obejmuje socjologię moralności, psychologię moralności, semantykę moralności (nazywaną w wąskim znaczeniu metaetyką), badającą język moralności;
do etyki opisowej zalicza się też historię moralności i towarzyszących jej doktryn etycznych”17.
Nie ulega wątpliwości, iż wprowadzenie wytycznych dotyczących etycznego postępowania, opartych na rzetelności i ich
propagowanie w życiu publicznym sprzyja kreowaniu zaufania
do organizacji publicznych, a co zatem idzie obniżeniu kosztów
transakcyjnych. Wytyczne te czasami, w ocenie Z. Dobrowolskiego, są mylnie określane kodeksami etyki. Pojęcie kodeksu
jest pojmowane przez pracowników jako zbiór przepisów prawa
co utrudnia internalizację18, oczywiście pojmowaną nie w ujęciu
R. Coase’a, lecz w ujęciu nauk społecznych, a następnie
eskternalizację zasad etycznych.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etyka;3898956.html [dostęp: 09.09.2016].
Jak wykazały wyniki wywiadu standaryzowanego nieustrukturalizowanego, którym
objęto grupę 30 osób – studentów zaocznych kierunku administracja. Badania w tym
zakresie wymagają dalszej kontynuacji.
17
18
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Zasady etyki korpusu służby cywilnej są określone w § 13
zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania
zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej19. Należą do nich: zasady: 1) godnego zachowania;
2) służby publicznej; 3) lojalności; 4) neutralności politycznej;
5) zasada bezstronności; 6) zasada rzetelności. A zatem
w istocie są to zasady propagowane w koncepcji „public governance”. Podobne zasady przyjęto w innych wytycznych, w tym
dotyczących pracowników samorządowych. Na przykład
w kodeksie etyki pracowników jednego z miejskich urzędów
postanowiono, iż właściwą postawę tych pracowników wyznaczają m.in. zasady: praworządności, rzetelności, jawności, profesjonalizmu. Okazuje się jednak, iż wprowadzenie tego kodeksu w życie nie uchroniło mieszkańców miasta od nieprawidłowości związanych z tzw. „aferą gruntową”.
Negatywne konsekwencje zaburzeń w przepływie informacji wewnątrz organizacji, jak i pomiędzy organizacją i jej otoczeniem są prezentowane w licznych opracowaniach naukowych,
wymienionych w tej monografii. Zwraca się w nich uwagę na
powiązanie informacji z rolami pełnionymi w organizacjach,
wpływie informacji na proces decyzyjny, zarządzanie zasobami
ludzkimi itp. W klasycznej teorii informacji uwypukla się znaczenie koncepcji „systemu komunikacyjnego”, w którym występują takie elementy, jak: źródło wiadomości, koder, kanał, dekoder, odbiorca wiadomości oraz szum [Ash, 1990]. W semantycznej teorii informacji, jest ona pojmowana jako zbiór wiadomości o faktach, mitach, wrażeniach, podany w takiej formie, że
pozwala odbiorcy podjąć odpowiednie działanie. A zatem
przedmiotem zainteresowania jest wpływ informacji na proces
podejmowania decyzji [Sundgren, 1973]. Przepływ informacji
powinien być skuteczny i efektywny. Oznacza to, że dokonywa-

19

M.P. z 2011 r. Nr 93, poz. 953.
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na jest ocena stopnia osiągnięcia celu (celów) informacji oraz
poniesionych nakładów do uzyskanych efektów.
Wśród składników organizacji wymienia się relacje, które
w przeciwieństwie do kapitału finansowego są nieimitowane
i wpływają na współdziałanie międzyorganizacyjne. Powyższe
uzasadnia konstatację, iż dysponowanie kapitałem relacyjnym
może prowadzić do przewagi kooperacyjnej. Relacje obok kompetencji i wartości wchodzą w skład kapitału ludzkiego, który
wraz z kapitałem strukturalnym i interesariuszy tworzy kapitał
intelektualny, kategorię niejednorodną, lecz istotną z punktu
widzenia funkcjonowania organizacji [Edvinsson, Malone, 2001,
Perechuda, Chomiak-Orsa 2013, s. 306]. Prowadząc rozważania dotyczące relacji należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden
aspekt dobrze znany w literaturze przedmiotu. Mianowicie koncepcję, która zakłada, iż organizacje preferują interakcje z poznanymi wcześniej organizacjami [Granivetter, 1985].
Kontrola zarządcza może ułatwiać współdziałanie organizacyjne wśród przyczyn, którego wymienia się potrzebę osiągania celów organizacyjnych w turbulentnym otoczeniu, brak określonych zasobów, chęć uzyskania przewagi konkurencyjnej
[Selsky, Parker 2005, s. 851, 859]. Przesłanką do współdziałania może być asymetria – na przykład nierówność uprawnień,
wzajemność, stabilność oraz potrzeby legitymizacji działania
[Oliver, 1990]. Współdziałanie międzyorganizacyjne to działanie
wielu podmiotów, często o odmiennej strukturze, zadaniach,
zmierzające do osiągnięcia niesprzecznych celów [Lichtarski,
1992]. Te odmienności, dysponowanie różnymi zasobami,
a także odmiennymi kompetencjami wynikającymi z umiejscowienia w makrostrukturze (państwie) powodują, iż koniecznym
staje się wprowadzenie określonych mechanizmów koordynujących. Postulat koordynacji jest tym donioślejszy, im bardziej
zróżnicowane są organizacje uczestniczące we współdziałaniu.
Warunkiem skuteczności współdziałania jest precyzyjnie określony zakres zadań i uprawnień organizacji współpracujących ze
sobą, ustalony sposób przekazywania informacji i pozostałych
77
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zasobów [Klimas, 2016, s. 190-192, Kale, Dyer, Singh, 2002,
s. 762-764]. Trafne wydaje się również zwrócenie uwagi na
rodzaj współdziałania. Zmienną wyjaśniającą procesy współdziałania jest także bliskość, oznaczająca podobieństwo cech,
atrybutów organizacji. M.in. podobieństwo warunków organizacyjnych, zasobów, uprawnień i pozycji w otoczeniu sprzyja postępującej wielowymiarowej adaptacji [Klimas, 2016, s. 193].
Stosowanie kontroli zarządczej może sprzyjać bliskości
o której nadmieniono wcześniej. Rozwiązania wymaga problem
badawczy: w jakim zakresie kontrola zarządcza ułatwia współdziałanie organizacji? Jak wpływa na kapitał intelektualny? Należy także ustalić w wyniku badań, jaka jest rola kontroli zarządczej w wielowymiarowej adaptacji? W końcu, jak jest wpływ
kontroli zarządczej na etnocentryzm publiczny, definiowany
przez Z. Dobrowolskiego, jako przekonanie podzielane przez
decydentów organizacji publicznych co do konieczności zaspokajania zbiorowych potrzeb publicznych za pomocą dóbr i usług
pochodzenia krajowego lub z otoczenia lokalnego organizacji
publicznej?
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2.2. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów
publicznych
Jednym z efektów prawidłowo wdrożonej kontroli zarządczej (uwzględniając w ujęciu teleologicznym, że zapewnia ona
m.in.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; wiarygodność sprawozdań; ochronę zasobów; etyczne postępowanie) powinno być zmniejszenie naruszeń przez kierownictwo i pracowników organizacji publicznych
dyscypliny finansów publicznych. Dane prezentowane w sprawozdaniu Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych za 2014 r. wydają się być optymistyczne. W porównaniu
do lat ubiegłych zmalała liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, jakie otrzymali rzecznicy dyscypliny finansów publicznych i ich zastępcy. O ile bowiem w 2011 r.
otrzymali oni 3.177 takich zawiadomień to w latach 2012-2014
odpowiednio: 2711, 2149 i 2010 zawiadomień. Zmalała także
liczba wniosków o ukaranie skierowanych przez rzeczników
dyscypliny. O ile w 2011 r. skierowano ich 1.490, o tyle w 2012
r. 1.096, w 2013 r. 995, a w 2014 r. 905 takich wniosków20.
Formułowanie na tej podstawie konstatacji o pozytywnym wpływie kontroli zarządczej na działalność organizacji publicznych,
mierzoną spadkiem ilości naruszeń dyscypliny finansów publicznych, wydaje się być przedwczesne. Dane prezentujące
działalność rzeczników dyscypliny są efektem wypadkowej wielu
zmiennych, w tym na przykład dogłębności prowadzonych postępowań, w tym kontrolnych, sposobu zorganizowania kontroli
w następstwie, których ujawniono przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych [Dobrowolski, 2015a].
Wątpliwości w tym zakresie pogłębiają ustalenia kontroli
przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK, działa20http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=357b06d9-1abf-437a-bed2-

0f4086d147ea&groupId=764034 [dostęp: 29.06.2015].
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jąc na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli21 oraz art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych22, kieruje corocznie do właściwych
rzeczników dyscypliny finansów publicznych porównywalną
liczbę zawiadomień, ujawniając porównywalną liczbę okoliczności, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych [Ibidem]. I tak na przykład, w 2008 r. NIK przekazała
rzecznikom dyscypliny finansów publicznych 222 zawiadomienia
w sprawie 385 przypadków podejrzenia naruszenia dyscypliny
finansów publicznych. Postępowaniami w tych sprawach objęto
303 osoby. W 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała do
właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych 259
zawiadomień. Ujawniono w nich 465 czynów będących podstawą do skierowania zawiadomienia do rzeczników dyscypliny
finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skierowanymi zawiadomieniami w 2010 r.
objęto 339 osób. W 2011 r. NIK skierowała do właściwych
rzeczników dyscypliny finansów publicznych 221 zawiadomień.
Ujawniono w nich 339 czynów będących podstawą do skierowania zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Skierowanymi zawiadomieniami objęto 251 osób, część zawiadomień kierowana była „w sprawie”, bez wskazywania osób
odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W końcu w 2012 r. NIK przekazała 182 zawiadomienia,
w związku z ujawnieniem 339 czynów będących podstawą do
skierowania zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów
publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skierowanymi zawiadomieniami objęto 204 osoby.
W porównaniu na przykład do 2007 r. oznacza to wzrost liczby
zawiadomień i liczby osób objętych zawiadomieniami23.
Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.
Dz. U. poz. 168.
23 W 2007 r.: 151 zawiadomień, 249 czynów, 199 osób.
21
22
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W 2013 r. NIK skierowała odpowiednio 139 zawiadomień,
w których ujawniono 254 czyny, a zawiadomieniami objęto 166
osób. W 2015 r. NIK skierowała o właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych 88 zawiadomień. Ujawniono
w nich aż 1322 czyny, a skierowanymi zawiadomieniami objęto
103 osoby24.
Najczęściej powtarzające się przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczyły: nieprawidłowości w postępowaniach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego (w 2010 r. – 24,3%, w 2009 r. – 25,5%, w 2008 r. – 25,7%,
w 2007 r. – 34,1% wszystkich ujawnionych naruszeń), dokonania wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo
z przekroczeniem zakresu upoważnienia (w 2010 r. – 19,8%,
w 2009 r. – 11,1%, w 2008 r. – 7,2%, w 2007 r. – 8,0%) oraz
nieprzekazania do budżetu w należnej wysokości pobranych
dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego lub nieterminowego przekazania tych dochodów (w 2010 r. – 12,7%, w 2009 r. – 13,1% w 2008 r. –
7,2%, w 2007 r. – 8% ujawnionych naruszeń). Także w 2012 r.
najliczniejszą liczbę czynów objętych zawiadomieniami – 97
stanowiły czyny związane z udzieleniem zamówienia publicznego, które dotyczyły 116 osób. Kolejną grupą czynów – 40 - było
dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia
określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem
finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia
lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków. Zawiadomienia w tym zakresie obejmowały 21 osób. W końcu zaciągnięcie zobowiązania
bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia
stanowiło przedmiot 30 zawiadomień obejmujących 23 osoby.
W 2013 r. tak, jak w 2012 r. najliczniejszą liczbę czynów objętych zawiadomieniami stanowiły czyny związane z udzieleniem

24

https://www.nik.gov.pl/plik/id,11879.pdf [dostęp: 16.09.2016].
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zamówienia publicznego - 8625. W 2015 r. najczęściej kierowano
ww. zawiadomienia w związku z dokonaniem wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem
przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów
wydatków – 839 czynów26.
W świetle analizy powyższych danych zachodzi wątpliwość, czy wdrożoną w organizacjach publicznych kontrolę zarządczą można uznać za skuteczną. Jak zatem z ustawowego
obowiązku (art. 69 ustawy o finansach publicznych) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej wywiązują się m.in. kierownicy jednostek i co coroczne potwierdzają w formie oświadczenia o stanie kontroli
zarządczej za poprzedni rok? W tym zakresie istnieje luka badawcza. Zagadnienie to powinno stanowić przedmiot dalszych
pogłębionych badań [Dobrowolski, 2015a, s. 119-128].

Vide sprawozdania z działalności NIK; https://www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-zdzialalnosci-nik/ [dostęp: 28.06.2015].
26 https://www.nik.gov.pl/plik/id,11879.pdf [dostęp: 22.09.2016].
25
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2.3. Standardy kontroli zarządczej
Do implementacji założeń kontroli zarządczej zobowiązane
są podmioty należące do sektora finansów publicznych, wymienione w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zostały określone przez Ministra Finansów w komunikacie Nr 23 z dnia 16
grudnia 2009 r.27. W istocie są to podstawowe wymagania zważywszy, iż zakres i zasady działania podmiotów tworzących
sektor finansów publicznych, do których odnoszą się te standardy są w wielu przypadkach bardzo odmienne. Celem standardów jest zatem, co podkreślono w komunikacie Ministra Finansów, promowanie wdrażania w sektorze finansów publicznych
spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej zgodnego
z międzynarodowymi standardami, z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki, która ją wdraża i warunków, w których
jednostka działa. Reasumując, standardy przedstawione
w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom
kontroli zarządczej należy pojmować jako uporządkowany zbiór
wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie
kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny
i doskonalenia systemów kontroli zarządczej.
Przygotowując wytyczne kontroli zarządczej oparto się na
doświadczeniach innych organizacji. Przede wszystkim założonego w 1985 r. Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję
Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO), inicjatywy m.in. Amerykańskiego
Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA), Instytutu Audytorów
Wewnętrznych (IIA) służącej ograniczeniu ryzyka występowania
oszustw korporacyjnych, podważających ład instytucjonalny
i generujących koszty transakcyjne, Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli Państwowej (International
27

Dz. Urz. MF. Nr 15, poz. 84.
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Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI) oraz
doświadczenia Komisji Europejskiej w zakresie kontroli wewnętrznej.
Standardy kontroli zarządczej wskazują na potrzebę budowania kapitału ludzkiego pojmowanego jako zbiór kompetencji, relacji i wartości lub zbiór postaw (motywacji, poglądów,
zachowań), kompetencji (wiedzy, umiejętności), sprawności
umysłowej, w tym skłonności do innowacji [Roos, Roos, Dragonetti, 1997, s. 36]. Taką wartością jest zaufanie, definiowane
z perspektywy nauk o zarządzaniu m.in. jako element kapitału
społecznego (R. Putnam), zasób strategiczny organizacji
(D. Collis, C. Montgomery), zdolność interesariuszy do współdziałania (Z. Dobrowolski), oczekiwanie, ze strony danego środowiska odnośnie uczciwego, obopólnego, powtarzalnego zachowania opartego na powszechnie akceptowanych przez
część członków takiego środowiska normach. Słusznie zatem
zakłada się, iż osoby zarządzające i pracownicy powinni być
świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. Osoby
zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie
wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami. Tworząc standardy nie
doprecyzowano, czy codzienne postępowanie obejmuje wyłącznie wykonywanie obowiązków w zakładzie pracy, czy także
w życiu prywatnym. Można założyć, że skoro wytyczne te stanowią część tzw. środowiska wewnętrznego, które w sposób
zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej, to odnoszą
się do zakładu pracy. Trudno jednakże podzielić pogląd, iż
można promować zachowania etyczne dając dobry przykład
codziennym postępowaniem wyłącznie w zakładzie pracy
a postępować nieetycznie poza zakładem pracy.
Kolejna wskazówka dotyczy kompetencji zawodowych. Należy zadbać, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali
wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie
i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Proces zatrudnie84
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nia powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór
najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Należy zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników jednostki
i osób zarządzających. Realizacja tych wskazówek z jednej
strony służy kreowaniu zaufania, z drugiej zaś sprzyja osiąganiu
pozostałych walorów sprawności. Niewątpliwie standardy kontroli zarządczej nawiązują do zarządzania zasobami ludzkimi,
w tym motywowania, a zatem celowego wpływania na postawy
i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w motywy działania uruchamiające
jego aktywność.
Warto w tym miejscu odnotować, iż w literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa podejścia do motywacji: 1) podejście rezultatowe, które uznaje motywację za stan napięcia (chęć działania) wywołany motywem; 2) podejście czynnościowe, które
traktuje motywację jako proces świadomego i celowego oddziaływania na zachowania innych ludzi poprzez wywoływanie
u nich chęci działania [Czermiński et al., 2001, s. s. 295-296].
Dominującą formą „motywowania” był całkiem niedawno,
a niestety i obecnie strach przed utratą pracy lub inną karą.
W miarę tworzenia coraz bardziej złożonych procesów tworzenia usług taka forma oddziaływania na pracownika przestała być
dominująca. Pojawiły się teorie motywacji, a wśród nich teoria
treści, w której podkreśla się znaczenie zrozumienia czynników
wewnętrznych, które powodują, że człowiek postępuje w określony sposób.
F. Herzberg na podstawie badań ustalił w teorii czynników
motywacji i higieny, iż podstawowymi czynnikami motywującymi
pracowników są: uznanie za dobrze wykonane zadanie i poczucie odpowiedzialności, możliwość osobistego rozwoju, charakter
pracy. Natomiast czynniki higieny, jak: warunki pracy, stosunki
międzyludzkie w obrębie grupy pracowniczej, status pracownika
w zakładzie pracy, polityka i procedury w przedsiębiorstwie,
sprawiedliwość ocen i wynagradzania, bezpieczeństwo pracy są
niezbędne, ale niewystarczające. Ich niedobór może wywołać
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stan niezadowolenia, ale ich istnienie nie zwiększa sprawności
działania. F. Herzberg zakłada, iż wynagrodzenie częściej wywołuje niezadowolenie lub jest traktowane jako zasłużone
i należne [Armstrong, 2002, s. 114, Sajkiewicz, 2000, s. 204205]. Teoria dwuczynnikowa spotkała się z krytyką przyjętej
metodologii.
A. Maslov zidentyfikował w swojej teorii potrzeb pięć następujących poziomów potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa,
społeczne, psychologiczne, samorealizacji. Potrzeby fizjologiczne związane są z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu
ludzkiego. Potrzeby bezpieczeństwa obejmują zarówno dążenie
do bezpieczeństwa osobistego, jak i socjalnego (na przykład
obawa przed utratą pracy). Człowiek koncentruje uwagę na
zapewnieniu stabilności, porządku i sprawiedliwości oraz eliminowaniu zagrożeń. Potrzeby społeczne obejmują chęć przynależności do grupy, bycia akceptowanym. W grupie potrzeb psychologicznych Maslov wyróżnił: społeczne uznanie i prestiż,
osiągnięcia i szacunek dla samego siebie, władzę i autonomię
(dążąc do władzy jednocześnie człowiek chce zachować swoją
niezależność od władzy innych. Nie zawsze uznanie innych
osób jest wystarczające. Stąd też podejmowane są działania
uznane za przydatne z punktu widzenia poczucia własnej wartości). Zaspokojenie potrzeby samorealizacji daje jednostce
motywację wewnętrzną. Człowiek pragnie stać się tym, kim chce
być. Dlatego też potrzebna jest szansa rozwoju własnej osobowości [Gick, Tarczyńska, 1999, s. 36, Dobrowolski, 2008, Czermiński, et al., 2001, s. 311].
C.P. Alderfer w teorii ERG zakłada, że zaspokojenie potrzeb niższych uaktywnia potrzeby wyższe. Nie zaspokojenie
potrzeb wyższych potęguje odczuwanie potrzeb niższych.
W końcu cyt. autor zauważa, iż zaspokojenie potrzeb potęguje
ich wzrost. C.P. Alderfer dzieli potrzeby ludzkie na trzy grupy
i zauważa, że choć istnieją poziomy potrzeb, to jednak spełnienie potrzeb niższego rzędu nie jest warunkiem sine qua non
pojawienia się potrzeb wyższego rzędu. Natomiast ludzkie dzia86
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łanie może być wywołane jednocześnie przez kilka potrzeb. Cyt.
autor wyróżnia następujące potrzeby: 1) egzystencji (existence
– E), na które składają się potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa materialnego; 2) kontaktów (relatedness – R), na które
składają się potrzeby bezpieczeństwa psychologicznego, kontaktów społecznych, potrzeby przynależności i uznania; 3) rozwoju osobistego (growth – G), na które składają się potrzeby
zachowania własnej autonomii, wartości, siły, doskonalenia się,
wykorzystania umiejętności i zdolności, rozwijania potencjału
intelektualnego [Czermiński, Czerska, Nogalski, Rutka, Apanowicz, 2001, s. 309]. W przeciwieństwie do teorii Maslova, która
zakłada, iż spełnienie określonych potrzeb powoduje, że jednostka przechodzi na kolejny poziom potrzeb, w teorii ERG
przyjmuje się, że nie zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu
spowoduje, że osoba będzie poszukiwać sposobu zaspokojenia
potrzeb niższego rzędu. Na przykład pracownik, któremu utrudnia się spełnienie potrzeb rozwoju i samorealizacji może zacząć
poszukiwać spełnienia potrzeb materialnych, a zatem działać
w celu osiągnięcia, jak największych korzyści materialnych. Tę
kwestię warto uwzględnić w szacowaniu ryzyka działalności
organizacji [Dobrowolski, 2008].
D.C. McClelland w swojej teorii wyróżnił trzy rodzaje potrzeb: 1) potrzebę przynależności, utrzymywania kontaktów
społecznych, uzyskania aprobaty innych. Pracownicy z rozbudzoną potrzebą przynależności najlepiej pracują w zespole
i oczekują wzajemnego wsparcia oraz szczerej oceny swojej
pracy. Źle się czują w roli lidera; 2) potrzebę władzy, a zatem
wpływania na innych i ich kontrolowania. W ujęciu negatywnym
realizacja tej potrzeby prowadzić będzie chęci do wykazania
swojej wyższości nad innymi. W ujęciu pozytywnym, realizacja
ww. potrzeby może prowadzić do budowy zespołu nastawionego na osiąganie sukcesów; 3) potrzebę osiągnięć, realizacji
swoich koncepcji, czynienia czegoś lepiej niż dotychczas,
przejmowania odpowiedzialności za wykonanie zadania, korzystania z pomocy jedynie w sytuacjach absolutnie koniecznych
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[Dobrowolski, 2008, Czermiński, Czerska, Nogalski, Rutka,
Apanowicz, 2001, s. 307-308].
Zastosowanie w praktyce modelu zachowań ludzkich M.D.
Richardsa i P.S. Greenlawa polega na uzyskaniu i wykorzystaniu informacji o potrzebach swoich pracowników, które mogą
stymulować ich do pracy. Warto jednak pamiętać, iż antycypacja
reakcji pracownika na zmianę stopnia zaspokojenia potrzeb nie
ma charakteru bezwzględnego. Potrzeby ludzi są funkcją wielu
zmiennych, w tym czasu, czynnika kulturowego. Nie wszyscy
reagują w ten sam sposób na zaspokojenie lub niepokojenie
swoich potrzeb [Dobrowolski, 2008, s. 173-174, Richards, Greenlaw, 1966, s. 112]. Teorie procesu, wśród przedstawicieli,
których można wymienić H.J. Leavita, L.W. Portera, E.E. Lawlera, czy V.H. Vrooma określają, w jaki sposób i przez jakie cele
poszczególne osoby są motywowane. Na przykład biorąc pod
uwagę teorię oczekiwań V.H. Vrooma kierownicy organizacji
powinni pamiętać, że siła motywacji zależy od wartości zachęty
związanej ze skuteczną realizacją danego zadania, a pracownik
będzie podejmował takie działania, które będą najbardziej skuteczne w zaspokojeniu jego potrzeb. Ponadto, siła motywacji
zależy od subiektywnie odczuwanej ważności danej potrzeby.
Nie dla wszystkich wysokość wynagrodzenia jest jedynym czynnikiem motywującym do działania [Penc, 1996, s. 163].
Teoria wzmocnienia, której zwolennikiem był B.F. Skinner,
określana teorią modyfikacji zachowań, zakłada, że ludzie postępują w określony sposób, ponieważ nauczyli się w przeszłości, że pewne zachowania wiążą się z przyjemnymi efektami
a inne nie. Ponieważ ludzie nie lubią kar, będą unikać zachowań
o przykrych konsekwencjach. Wśród sposobów modyfikowania
zachowań można wymienić: pozytywne wzmocnienie (nagradzanie), wzmocnienie negatywne (karanie), wzmocnienie obojętne (wygaszenie poprzez brak konsekwencji). W literaturze
przedmiotu wyrażany jest pogląd, iż wzmocnienia pozytywne są
najbardziej skuteczne w umacnianiu pożądanych wzorców zachowań. Wzmocnienia negatywne nie eliminują niepożądanych
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zachowań, lecz je tłumią przez określony czas. Wzmocnienie
obojętne skupia się na zmniejszaniu prawdopodobieństwa reakcji niepożądanych. Prowadzi do wygaszania zachowań niepodlegających nagradzaniu [Dobrowolski, 2008, Czermiński, Czerska, Nogalski, Rutka, Apanowicz, 2001, s 298-300].
Jednym z najważniejszych warunków skutecznego działania organizacji, w tym publicznej, jest zaangażowany i produktywny personel, tzn. taki, który łatwo adaptuje się do zmian, jest
wysoko wykwalifikowany, posiada silną motywację, wyraża
gotowość doskonalenia się, potrafi pracować zespołowo. Stanowi on wtedy strategiczny zasób rozwoju, a zarządzanie nim
jest równie ważne, jak formułowanie strategii, czy gospodarowanie środkami finansowymi. Tym, co wyróżnia organizację
odnoszącą sukces spośród innych są wysoko umotywowane,
zaangażowane i kompetentne kierownictwo oraz pracownicy
[Pocztowski, 1998, s. 7-8, Dobrowolski, 2008, s. 195]. Proces
zatrudnienia powinien odbywać się w sposób przejrzysty, jawny,
rzetelny, niedyskryminacyjny.
Równie istotną kwestią wpływającą na motywowanie jest
awans w toku pracy pojmowany, jako uzyskanie przez pracownika wyższej pozycji w organizacji. Istnieją następujące rodzaje
awansów: 1) kwalifikacyjny, co oznacza uzyskiwanie wyższego
stopnia kwalifikacji formalnych; 2) awans materialny; 3) awans
poziomy, polegający na przydzielaniu trudniejszych zadań;
4) awans w hierarchii służbowej, zwany awansem hierarchicznym. Awans pracownika w hierarchii służbowej dokonany
w prawidłowy sposób ma motywacyjne znaczenie: 1) zaspokaja
potrzebę uznania; 2) zwiększa inicjatywę i chęć doskonalenia
swoich umiejętności; 3) wzmacnia motywację innych pracowników i tworzy proefektywnościową kulturę organizacji.
Awans przeprowadzony w sposób nieprawidłowy, w oparciu o układy, nieformalne powiązania, choć zaspokaja potrzebę
uznania osoby objętej awansem i wpływa na postawy pracowników, to przede wszystkim zniechęca innych pracowników do
wykazywania inicjatywy. Sprzyja natomiast tworzeniu „kultury
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cwaniactwa” – wszystko można osiągnąć dzięki odpowiednim
znajomościom, pracownicy nie są zainteresowani budową efektywnego zespołu. Wśród podejść do awansu pracowników
w hierarchii służbowej, stosowanych niestety w praktyce instytucji sektora publicznego, wymienić należy: 1) podejście „według
miejsca zamieszkania”. W instytucjach w skład, których wchodzi
tzw. centrala oraz jednostki terenowe, podstawowe kryterium
awansowania osób stanowi miejsce zamieszkania kandydata.
Na przykład, osoba z mniejszej miejscowości nie będzie kandydowała na stanowisko kierownicze w instytucji zlokalizowanej
w Warszawie z prozaicznej przyczyny, jaką stanowi nieuregulowana sytuacja mieszkaniowa i brak środków na zakup mieszkania. Dodatkowe i stosunkowo niewielkie w przypadku organizacji
publicznych wynagrodzenie wynikające z objęcia stanowiska
kierowniczego nie rekompensuje zwiększonych kosztów utrzymania w Warszawie. O stanowisko ubiegać się będzie osoba
mieszkająca w Warszawie lub w okolicy. Wydaje się, iż wyeliminowanie tej sytuacji w przypadku instytucji publicznych jest
możliwe poprzez zakup mieszkań należących do zakładu pracy
i wynajmowanie ich pracownikom spoza Warszawy; 2) podejście
„mierny, ale wierny”. Polega na awansowaniu pracowników
posiadających takie wykształcenie, które nie pozwala na znalezienie innej pracy z tak wysokim wynagrodzeniem, jak na zajmowanym stanowisku. Taka osoba awansowania na wyższe
stanowisko nie będzie stwarzała żadnych problemów kierownictwu wyższego szczebla. Jednocześnie będzie utrudniała awans
swoim podwładnym w obawie, że mogą stanowić przyszłości
zagrożenie; 3) podejście „reguła szachownicy”. Istnieje polityka
awansowania na stanowiska kierownicze osób, które już pełniły
funkcje kierownicze. Ma ona pewne zalety. Osoby takie znają
już wymogi związane z pełnieniem funkcji kierowniczych i posiadają już pewne doświadczenie, co zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia w wykonaniu zadań na nowym stanowisku. Taka polityka sprzyja pobudzaniu lojalności. Istnieją jednak
i wady. Po pierwsze, ograniczenie liczby kandydatów, z których
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organizacja może wybierać. Zmniejsza się szansę, że do grupy
kierowniczej wejdą ludzie wartościowi. Tworzy się regułę „szachownicy”, która oznacza, że wejście na szachownicę warunkuje pozostanie na niej, choć na różnych pozycjach. Zniechęca to
pozostałych pracowników do rozwoju, a także może prowadzić
do odejścia z pracy tych najbardziej utalentowanych, którzy
mają większe zawodowe aspiracje, niż tylko bycie „zwykłym”
pracownikiem. Odnotować należy, iż krytyka tego podejścia nie
powinna mieć charakteru bezwzględnego. Otóż kierownik ubiegający się ponownie o to samo stanowisko może być po prostu
najlepszy; 4) podejście „według klucza”, gdzie o awansie decydują znajomości, nie zaś faktyczne umiejętności [Dobrowolski,
2008].
J. Penz formułuje wytyczne awansowania w hierarchii
służbowej: 1) należy ustalić ścisłe kryteria awansowania i poinformować o tym pracowników; 2) późniejszą politykę awansów
prowadzić według ustalonych kryteriów; 3) odróżniać kryteria
oceny wyników od kryteriów awansowania (słabszy wykonawca
może być dobrym kierownikiem); 4) kryteria awansowania powinny mieć charakter stabilny w dłuższym okresie czasu. Te
trafnie sformułowane wytyczne należy uszczegółowić w sposób
następujący. Kandydaci oraz pozostali pracownicy nie biorący
udziału w awansie powinni posiadać informacje o przesłankach,
jakie zadecydowały, że określona osoba w większym stopniu od
pozostałych ubiegających się o awans spełniła kryteria warunkujące awans. Powyższe rozwiązanie wychodzi naprzeciw idei
transparentności, może przeciwdziałać nieformalnym układom,
sprzyja budowaniu zaufania pracowników do pracodawcy [Penc,
1996, Dobrowolski, 2008].
Awans w toku pracy powinien być uzależniony od wyników
pracy, które są analizowane na bieżąco oraz w ramach corocznej oceny kwalifikacyjnej. Ocena, jak trafnie zauważa M. Czerska, powinna być wyrażona w formie pisemnej i stanowić wynik
wartościowania cech osobowych, zachowań i efektów pracy,
poprzez porównanie wymienionych wielkości z normami przyję91
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tymi dla określonych stanowisk [Czerska, 2001, s. 357, Pocztowski, 1998, s. 143, Dobrowolski, 2008]. A. Pocztowski wymienia trzy podstawowe grupy celów oceniania: 1) cele organizacyjne, tj. wykorzystanie wyników oceny dla kształtowania
polityki personalnej; 2) cele informacyjne, tj. dostarczanie kierownikom danych o tym, jak pracują ich podwładni,
a pracownikom informacji o zakresie spełnienia oczekiwań przełożonych; 3) cele motywacyjne, tj. kształtowanie pożądanych
postaw, zachowań, wyników [Pocztowski, 1998, s. 143, Jurkowski, 2000, s. 130-131].
Oceny pracowników stanowią narzędzie motywacji, gdyż
zaspokajają potrzebę bycia ocenianym, modyfikują zachowania
i postawy w kierunku akceptowanym przez zakład pracy, skłaniają pracownika do rozwoju osobistego, sprostania oczekiwaniom przełożonych. M. Czerska wymienia również działanie
oceny polegające na tym, iż skłania ona pracownika do dorównania kolegom, a także kształtuje właściwe stosunki międzyludzkie, likwiduje atmosferę zawiści [Czerska, 2001, s. 357].
Badania własne prowadzone w podejściu idiograficznym,
z uwzględnieniem triangulacji danych i metod wykazały, iż ocena pracownika zwana kwalifikacyjną nigdy nie będzie w pełni
obiektywna i nie likwiduje atmosfery zawiści. Przeciwnie stanowi
istotny czynnik katalizujący taką zawiść zwłaszcza, gdy stosowana jest praktyka uzależniania wyniku oceny od antypatii bądź
sympatii przełożonego do pracownika lub, gdy pracownik wykorzystuje wyniki oceny do dyskredytowania swojego przełożonego, zarzucania mu nierównego traktowania, mobbingu, itp.
Przedmiotem oceny kwalifikacyjnej powinno być ustalenie
sposobu wykonywania obowiązków służbowych. Ustaleń
w przedmiotowym zakresie można dokonać w szczególności na
podstawie dokumentów opracowanych przez pracownika oraz
jego akt osobowych. Przedmiotem oceny mogą być: postawa
i zachowanie pracownika. Przedmiotem oceny mogą być działania podejmowane w celu pogłębiania wiedzy, umiejętności.
Celem oceny może być ustalenie sposobu wykonania pracy
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z uwzględnieniem walorów sprawności. Kryteria behawioralne
są pomocne przy ocenie zachowania pracowników. Na przykład
pod uwagę może być brana: dyspozycyjność, lojalność, systematyczność, obiektywizm, przestrzeganie zasad etyki. Kryteria
osobowościowe są pomocne przy ocenie pewnych cech pracownika istotnych z punktu widzenia wykonywanej pracy. Na
przykład umiejętność syntezy [Dobrowolski, 2008].
Pracownicy powinni być oceniani, według co najmniej pięciopunktowej skali. Na przykład: wybitny, bardzo dobry,
w pełni zadowalający, wymagający poprawy i niedostateczny.
W niektórych organizacjach przyjęto skalę trzystopniową: wybitny, pozytywny, negatywny. Taka skala sprzyja obniżeniu jakości
pracy. Łatwo bowiem zauważyć, iż pojęcie pozytywny, przyjmując szkolny tok myślenia, obejmuje zarówno ocenę: dobry plus
jak i dostateczny minus. A zatem osoby oceniane tak, jak słabsi
współpracownicy, nie są zachęcani do poprawy sposobu wykonywania obowiązków służbowych. Pięciostopniowa lub sześciostopniowa skala ocen pozwala lepiej zwymiarować pracownika,
jednakże pod warunkiem, iż przy ocenianiu stosowane są zrozumiałe, precyzyjne kryteria uzasadniające przyznanie określonej oceny. Okresowa ocena kwalifikacyjna powinna być dokonywana na piśmie przez osoby sprawujące bieżący nadzór nad
wykonywaniem zadań przez pracownika. Oceniający powinni
wykazywać się umiejętnością precyzyjnego formułowania uzasadnienia dokonanej oceny, łatwością komunikowania się,
w tym wykorzystywania sprzężenia zwrotnego. Pracownikowi
powinno przysługiwać prawo pisemnego ustosunkowania się do
przedstawionej mu negatywnej oceny kwalifikacyjnej i wniesienia zastrzeżeń.
Omawiając zagadnienie ocenia pracowników nie sposób
nie wspomnieć o tzw. efekcie aureoli. Otóż istnieje tendencja do
bardzo dobrego oceniania pracowników ze względu na jakąś
jedną cechę. Na przykład pracownik lubiany, tryskający humorem, może uzyskać wyższą ocenę od tej, na jaką faktycznie
zasługuje. By tego uniknąć należy wprowadzić zasadę ocenia93
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nia pracowników przez grupę oceniających i obowiązek stosowania precyzyjnych kryteriów oceny. Wśród innych błędów
oceniania pracowników należy wymienić: 1) efekt kontaktu,
polegający na formułowaniu oceny tym bardziej pozytywnej, im
częstszy jest kontakt ocenianego z ocenianym; 2) efekt hierarchii, polegający na zawyżaniu oceny osobom znajdującym się
wyżej w hierarchii zawodowej; 3) tendencyjność, gdzie sympatia
lub niechęć do pracownika przenosi się na wynik oceny; 4) efekt
projekcji, polegający na ocenianiu lepiej pracowników o podobnych cechach do cech posiadanych przez oceniającego;
5) efekt powiązania, tj. przenoszenie na ocenianego cech innych osób, z którymi wiąże się ocenianą osobę; 6) uleganie
stereotypom; 7) efekt uśredniania, polegający na tym, że niezależnie od osiągnięć ocenianego, z góry wiadomo, że nie może
uzyskać określonej oceny [Pocztowski, 1998, s. 149, Dobrowolski, 2008].
Wspomniano powyżej o błędach czynionych przy ocenianiu pracowników. Jakie warunki powinni być zatem spełnione,
aby oceny pracowników stanowiły efektywne narzędzie motywacji niematerialnej? A. Pocztowski identyfikuje następujące
warunki efektywności oceny jako narzędzia motywacji niematerialnej: 1) ocenianie musi mieć charakter celowy i powszechny.
Ocenie muszą podlegać wszyscy pracownicy, a wyniki ocen
muszą być wykorzystane dla realizacji celów instytucji; 2) ocenianie powinno mieć charakter stały, cykliczny; 3) kryteria oceny
powinny być jednoznaczne i obiektywne; 4) powinna istnieć
możliwość dostosowania kryteriów i technik oceniania do konkretnej sytuacji; 5) kryteria oceny powinny odnosić się do zachowań, które są możliwe do modyfikacji; 6) oceniany powinien
być zaznajamiany przed ocenę z jej celami i kryteriami, a po
ocenie z uzyskanymi wynikami. Oceniany powinien posiadać
prawo do ustosunkowania się do oceny; 7) system ocen powinien być prosty, zrozumiały dla ocenianych i łatwy w posługiwaniu się nim przez oceniających [Pocztowski, 1998, s. 149].
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Oprócz wynagrodzenia istotną rolę w motywowaniu odgrywa wyrażenie uznania – pozytywnej oceny wysiłku włożonego w pracę oraz uzyskanych dokonań. Uznanie może być wyrażone poprzez formalne pochwały, dyplomy, listy gratulacyjne,
podanie do wiadomości w zakładowym informatorze osiągnięć
pracownika, słowne podziękowanie za dobrze wykonaną pracę
udzielone podczas narady w obecności innych pracowników.
Siła motywacyjna form uznania wynika z tego, iż wpływają one
na wzrost zaangażowania pracownika i poczucia własnej wartości, sprzyjają zacieśnieniu więzi pomiędzy pracownikiem a kierownikiem, zachęcają innych pracowników do działania [Porzeczek, 1999, s. 25, Dobrowolski, 2008]. Oczywiście uznanie
powinno być skorelowane z innymi bodźcami, a przede wszystkim szczere. Gratulacje wyrażane przez kierownika z zaciśniętymi ustami nie stanowią rzeczywistego uznania. Badania własne (opisane wcześniej) wykazały, iż rzadko kierownicy wyrażają uznanie za każdą dobrze wykonaną pracę, gdyż uznają, że
dobrze wykonana praca to obowiązek pracownika i nie ma za co
dziękować. Tymczasem pracownicy takiego podziękowania
oczekują.
Na zakończenie tej części opracowania należy zwrócić
uwagę wytyczne skutecznego stosowania bodźców, w tym na
zagadnienie niezadowolenia pracowników z pracy. Jako punkt
wyjścia do rozważań posłuży model rozbieżności zaproponowany przez E. Lawlera. Cyt. autor zauważa, iż pracownik porównuje oczekiwany bodziec, czyli taki, jakiego spodziewa się
w związku z wykonywaną pracą, z bodźcem faktycznie uzyskanym. Bodziec oczekiwany wyznaczają następujące czynniki
[Dobrowolski, 2008, Czermiński, Czerska, Nogalski, Rutka,
Apanowicz, 2001, s. 364-368, Penz, 1996]:
 osobisty wkład pracy,
 postrzeganie stopnia trudności pracy,
 dotychczasowy status i doświadczenia,
 porównanie z innymi pracownikami.
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Bodziec faktyczny oceniany jest w kontekście poziomu
bodźców w przeszłości (im silniejsze były poprzednie bodźce,
tym bodźce teraźniejsze wydają się słabsze). Jest on także
oceniany z bodźcami osób porównywalnych. Dodać należy, że
zawsze ocena bodźca faktycznego ma charakter subiektywny
i jest uwarunkowana poziomem aspiracji pracownika oraz stopniem jego obiektywizmu. Jeśli z porównania bodźca oczekiwanego z bodźcem faktycznym wynika, że są one równe, pracownik odczuje zadowolenie z pracy. Gdy bodziec faktyczny będzie
większy od oczekiwanego pracownik również odczuje zadowolenie. Natomiast w sytuacji, gdy nie zasłużył na taką gratyfikację
może odczuwać skrępowanie. Oczywiście odczucia pracownika
wynikają z jego systemu wartości. W sytuacji, gdy bodziec
oczekiwany będzie przewyższał bodziec faktyczny pracownik
będzie niezadowolony z pracy [Ibidem].
Choć niezadowolenie z pracy jest odczuwane przez określonego pracownika, konsekwencje tego niezadowolenia mogą
być odczuwane przez organizację. Pracownik może zacząć
kwestionować cele organizacji, podważać zasadność decyzji
kierowniczych, negatywnie nastawiać do kierownika innych
pracowników. H. Steinmann i G. Schreyogg zwrócili uwagę na
konsekwencje zadowolenia i niezadowolenia z pracy: 1) wraz ze
wzrostem niezadowolenia wzrasta poziom fluktuacji; 2) im wyższe zadowolenie z pracy tym niższy poziom absencji (2-3 dniowych); 3) wraz ze wzrostem zadowolenia zwiększa się zainteresowanie pracą, która jest wykonywana dokładniej i z większą
uwagą; 4) wraz ze wzrostem poczucia deprywacji (stanu rozdrażnienia z tego powodu, że nie posiada się tego, co posiadają
inni, a czego się pragnie i co uważa się za należne) wzrasta
poziom agresji i alienacji [Ibidem].
Przy stosowaniu bodźców należy przestrzegać pewnych
wytycznych, służących zapewnieniu skuteczności ich działania.
Wytyczne stosowania bodźców, opracowane na podstawie
przeglądu literatury przedstawiła M. Czerska. Zestaw wytycznych, uzupełniony o własne spostrzeżenia autora tej monografii
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przedstawiono poniżej: 1) kierownicy powinni dobrze rozpoznać
oczekiwane przez pracowników bodźce oraz stworzyć zrozumiałe, jednoznaczne kryteria, dzięki którym pracownik sam będzie
mógł ustalić, że faktyczny bodziec wynika z wkładu pracy pracownika i nie jest warunkowany subiektywnymi decyzjami przełożonego; 2) należy oczekiwać od pracowników tego co najlepsze; 3) należy dostosować bodźce do oczekiwań podwładnych;
4) bodźce powinny być powiązane z celami organizacji i skłaniać podwładnych do działań pożądanych dla organizacji;
5) należy powiązać bodźce z zachowaniem podwładnych i unikać sytuacji nierównego nagradzania pracowników za wykonanie tych samych zadań. Nagradzanie pracowników słabszych
oznacza wzmocnienie wyników słabszych i sprzyja obniżaniu
wysiłku całego zespołu, katalizuje zjawisko niepożądane, jakim
jest absencja; 6) należy dotrzymywać obietnic, stosować bodźce
bezpośrednio po działaniu, zapewnić, aby system motywowania
był zrozumiały i znany oraz zaakceptowany przez pracowników,
przestrzegać ustalonych reguł; 7) należy być sprawiedliwym;
8) należy stosować bodźce za efekty, ale za te na, które pracownik miał wpływ [Ibidem].
Jednym z rozwiązań pozwalającym na dostosowanie się
do zmian w otoczeniu jest przyjęcie koncepcji „organizacji uczącej się”. Jej sedno polega na zmianie systemu myślenia,
a zatem odejście od postrzegania siebie jako jednostki niezależnej od świata zewnętrznego. Ponadto odejście od postrzegania problemów, jako błędów popełnionych przez innych ludzi lub
wywołanych przez zewnętrzne sytuacje. W zamian, postrzeganie, w jaki sposób nasze własne działanie stwarza problemy,
przed którymi stają inni. Ucząca się organizacja to miejsce,
w którym ludzie ciągle odkrywają, w jaki sposób współtworzą
otaczający ich świat. Jest to organizacja, która nieustannie gromadzi doświadczenia i podejmuje działania dostosowawcze
[Czermiński et al., 2001, s. 538, Dobrowolski, 2002, s. 1-105,
Senge,1990, s. 12-13, Pedler, Aspinwall, 1999, s. 23].
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Na podstawie powyższych definicji należy skonstatować, iż
atrybutem organizacji uczącej się jest jej zdolność do rozpoznania informacji pochodzących z otoczenia i do elastycznego
reagowania na owe informacje. Cechami takich organizacji są:
uczenie się na błędach, ciągły trening personelu oraz planowe
szkolenia, rozwój personelu kierowany przez kierownictwo,
delegowanie uprawnień i decentralizacja, podejmowanie ryzyka,
zachęcanie do eksperymentowania, częste przeglądy procedur
działania, poszukiwanie sposobów zwiększenia skuteczności
pracy, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, ścisła
współpraca między wydziałami28. Rozwiązaniem przyjętym
w organizacjach uczących się jest m.in. ZRK tj. zarządzanie
relacjami z klientami, które można rozpatrywać w dwóch aspektach: 1) jako zbiór strategii i metod działania firmy wobec jej
klientów, 2) jako narzędzie informatyczne wspomagające powyższe działania. W tym założeniu ważny dla organizacji jest
każdy jej klient, czemu sprzyja budowanie długookresowych
związków z odbiorcami usług. Odnotować należy, iż kreowanie
trwałych relacji z klientami jest ważniejsze niż tymczasowa efektywność podejmowanych działań29. Innymi rozwiązaniami są
m.in.: 1) alians strategiczny, a zatem trwały sojusz pomiędzy
niezależnymi od siebie partnerami lub koopetycja w celu osiągnięcia obustronnych korzyści; 2) outplacement (zwolnienia
monitorowane) polegające na udzieleniu pomocy oraz wsparcia
zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości
zatrudnienia, dzięki czemu nie tylko osiąga się zmniejszenie
wydatków związanych z redukcją zatrudnienia, ale także przeciwdziała potencjalnym konfliktom (choć nie wszystkie można
rozwiązać), jak też chroni pożądany wizerunek organizacji;
3) model 360 stopni a zatem technika oceniania pracowników,
nie tylko przez przełożonego, ale także przez osoby, które
współpracują z ocenianym pracownikiem; 4) karta wyników,
28https://mfiles.pl/pl/index.php/Organizacja_ucz%C4%85ca_si%C4%99

20.09.2016].
29 https://mfiles.pl/pl/index.php/CRM [dostęp: 20.09.2016].
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a zatem opracowany przez R. Kaplana i D. Nortona system
finansowych i pozafinansowych wskaźników bieżącej oceny
stanu organizacji.
Instrumentem pozwalającym na szybkie dostosowywanie
instytucji do zmian zachodzących w otoczeniu jak i wewnątrz
instytucji jest szkolenie pracowników. Kto najszybciej się uczy
ma największą szansę na przetrwanie [Czermiński et al., 2001,
s. 539]. Organizacja może przeżyć tylko wówczas, gdy uczy się
szybciej niż zmienia się otoczenie [Garrat, 1986, s. 10, Dobrowolski, 2008]. Rozwój kompetencji zawodowych powinien być
pojmowany, jako ogół celowych i systematycznych działań,
występujących w danej organizacji, skierowanych na poszerzanie lub wyposażenie potencjału pracy w nowe elementy, niezbędne z punktu widzenia bieżących i przyszłych potrzeb tej
organizacji [Pocztowski, 1998, s. 225]. Uzupełnienie potencjału
pracy o określone elementy wiedzy zawodowej, umiejętności
praktyczne oraz określone postawy, muszą wynikać z przyjętej
koncepcji rozwoju organizacji. Przekazywanie wiedzy zawodowej może obejmować zarówno treści ogólne, dotyczące na
przykład zakresu zadań przypisanych do wykonania jednostce
organizacyjnej jak i treści specjalistyczne, odnoszące się do
sposobów spełniania określonych funkcji. Rozwój może następować poprzez nabywanie umiejętności w zakresie organizowanie pracy, komunikowania, myślenia koncepcyjnego, pracy
zespołowej, praktycznego wykorzystywania narzędzi pracy, na
przykład programów informatycznych. Kształtowanie postaw
i zachowań pracowników polegać może na przykład na uczeniu
ich tolerancji wobec osób o odmiennych poglądach, rasie, wyznaniu, na rozwijaniu poszanowania wobec kolegów, przełożonych, podwładnych oraz rzeczowych, jak i finansowych zasobów jednostki organizacyjnej [Pocztowski, 1998, s. 225, Dobrowolski, 2008, Czermiński et al., 2001, s. 539, Garrat 1986,
s. 10].
Istotnym instrumentem służącym nabywaniu przez pracowników określonej wiedzy i umiejętności jest szkolenie. Po99
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winno ono być systematycznym, planowanym i kontrolowanym
procesem, a nie wyciąganiem wniosków z przypadkowych doświadczeń. Sama organizacja szkolenia powinna stanowić cykl
zorganizowany, obejmujący pięć głównych działań [Dobrowolski, 2008, s. 197-198]: 1) identyfikację potrzeb szkoleniowych;
2) opracowanie planu szkoleń; 3) organizowanie szkolenia według planu; 4) przeprowadzenie szkolenia; 5) ocenę przebiegu
i efektów szkoleń, przy czym ocena ta stanowi punkt wyjścia dla
organizowania nowych szkoleń.
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych wiąże się z koniecznością ustalenia priorytetów uwzględniających interesy różnych
jednostek organizacyjnych instytucji oraz celów instytucji jako
całości. Zdaniem W. McGehee i P.W. Thayera, potrzeby szkoleniowe powinno się analizować na trzech poziomach: organizacji, stanowiska i pracownika. Natomiast wyniki szkolenia należy rozpatrywać wspólnie, aby informacje zdobywane na
każdym z ww. poziomów uzupełniały luki na ogólnej liście potrzeb szkoleniowych [Bramley, 2001, s. 55, Mc.Gehee, Thayer,
1961]. Analiza na poziomie organizacji uwzględnia między innymi cele organizacji, plan działalności, analizę ewentualnych
zmian w otoczeniu w ciągu najbliższych kilku lat, dane charakteryzujące działalność instytucji, na przykład skala wykrytych
nadużyć, terminowość wykonania zadań, itp. W analizie potrzeb szkoleniowych organizacji należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia, często banalne, lecz właśnie przez ową
banalność pomijane [Bramley, 2001, s. 55, Dobrowolski, 2008,
s. 204]:
 cele organizacji to zarazem cele poszczególnych tworzących ją działów i stanowisk,
 umiejętności pracowników należą do cennych zasobów
organizacji. Szkolenia mają służyć utrzymaniu
i wzbogacaniu tych zasobów. Należy przewidzieć, jakie
nowe umiejętności będą potrzebne w przyszłości,
 potrzeby szkoleniowe można określić nie tylko analizując przebieg pracy, ale także na podstawie obserwacji
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„klimatu organizacyjnego” (zwolnienia chorobowe, rotacja i absencja pracowników, ich postawy, skargi),
przygotowując plan szkoleń, należy poznać opinie kierowników średniego szczebla zarządzania.

Analiza na poziomie stanowiska pracy pozwala określić,
jaką wiedzą i umiejętnościami powinien dysponować pracownik
zajmujący dane stanowisko. Analiza indywidualna dotyczy sposobu wykonania poszczególnych zadań i efektywności pracy
określonych pracowników. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
w kontekście organizacyjnym wymaga podjęcia następujących
działań: 1) należy ustalić różne aspekty efektywności organizacji
- wszyscy rozmówcy mają za zadanie podać przykłady wyjątkowo dobrego i wyjątkowo złego momentu w funkcjonowaniu instytucji, opisać te zdarzenia, uzasadnić dlaczego ocenili je jako
„dobre” lub „złe”, oraz określić ich wpływ na instytucję; 2) ustalić
priorytety kierownictwa. Należy uzyskać informację, czy szkolenia prowadzone w obecnej formie są zgodne z oczekiwaniami
kierownictwa, czy też według nich wskazana byłaby inna forma
zajęć; 3) w końcu należy dokonać podsumowania zebranych
informacji i ustalić, czy i jakie szkolenia mogą się przyczynić do
poprawy efektywności pracy na określonych stanowiskach
[Bramley, 2001, s. 55-56, Dobrowolski, 2008, s. 204-205].
Niezwykle ważną kwestią z punktu widzenia efektywności
i skuteczności podejmowanych działań jest nie tylko precyzyjne
zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych, ale także ustalenie
sekwencji czynności, które prowadzą do wykonania zadania.
Należy nie tylko ustalić poszczególne czynności składające się
na zadanie, ale także cel zadania, warunki jego wykonania,
standardy – prawidłowy sposób wykonania i kryteria oceny
wykonania zadania. Warunki w jakich zadania są realizowane
mogą obejmować wyposażenie, miejsce wykonywania czynności, uczestnictwo innych pracowników itp. Standardem wykonania zadania może być: realizacja poszczególnych czynności
zgodnie z zaleceniami, itd. Przedstawione wyżej działania zmie101
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rzają do ustalenia tzw. celu działalności. Po ustaleniu sekwencji
czynności należy zidentyfikować wiedzę i umiejętności konieczne do wykonania określonego zadania. Warto w tym miejscu
odnotować, że nie chodzi o wymienianie takich podstawowych
umiejętności jak czytanie, pisanie, liczenie, lecz o uwzględnienie
tych, które są niezbędne do wykonania określonego zadania
(w sprawach spornych ostateczna decyzja powinna należeć do
kierownictwa). Ponadto, należy zidentyfikować czynności
o kluczowym znaczeniu dla wykonania całego zadania. Przy
identyfikacji należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Na przykład udział procentowy czasu poświęconego wykonaniu określonej czynności w stosunku do czasu przeznaczonego na wykonanie całego zadania, lub skutki niewłaściwej realizacji określonej czynności dla powodzenia całego zadania. Jeśli zatem
ostatni z wymienionych czynników zostanie uznany za kryterium
wyboru przedmiotu szkolenia, będzie ono dotyczyło czynności,
której złe wykonanie ma negatywne konsekwencje dla realizacji
zadania jako całości. Czynnikiem branym pod uwagę może być
także dopuszczalne opóźnienie w wykonaniu zadania (które
czynności muszą być zrealizowane w ściśle określonym czasie).
Inny czynnik to częstotliwość wykonywania określonej czynności. Czynnik ten jest istotny, bowiem nawet w sytuacji, gdy konsekwencje niewłaściwego wykonania określonej czynności będą
duże, a tolerancja opóźnień w ich realizacji jest niewielka, to
czynność może być uznana za nieistotną, gdyż jest rzadko
wykonywana. Trudność w opanowaniu czynności to kolejny
czynnik, który powinien być brany pod uwagę [Dobrowolski,
2008, s. 205-211].
Pomocnym narzędziem przy ustalaniu priorytetów szkolenia jest macierz TIC (Trudność, Istotność, Częstotliwość).
W modelu tym uwzględnia się trzy zmienne: stopień trudności,
znaczenie określonej czynności dla wykonania całego zadania
i częstotliwość realizacji określonej czynności. Na podstawie
obserwacji określonych czynności, zadań, posiłkując się opinią
doświadczonych pracowników instytucji, należy ocenić każdą
102

PROLEGOMENA EPISTEMOLOGII ORAZ METODOLOGII KONTROLI ZARZĄDCZEJ

czynność lub zadanie używając pięciopunktowej skali. Trudność
i złożoność każdej czynności / zadania, jest oceniana w skali od
1 do 5, gdzie 1 oznacza, że zadanie / czynność jest proste
i rutynowe a 5 że jest złożone i trudne. W skali od 1 do 5 oceniana jest również częstotliwość wykonania czynności / zadania.
Jeden oznacza, że czynność/ zadanie jest wykonywane sporadycznie, a 5 że realizowane co najmniej raz dziennie. Po przeprowadzeniu oceny, każdej czynności / zadaniu przypisywany
jest trzycyfrowy kod. Na przykład symbol 555 oznacza, że dana
czynność jest bardzo złożona, niezwykle istotna z punktu widzenia wykonania większego zadania. Czynność jest wykonywana co najmniej raz dziennie [Dobrowolski, 2008, s. 211].
W końcu, z punktu widzenia oceny skuteczności i efektywności działań ważna jest ocena szkolenia. Według D. Kirkpatricka, powinna się odbywać na różnych poziomach i obejmuje:
 poziom reakcji, na którym celem oceny jest poznanie
reakcji uczestników szkolenia na temat jego treści, stosowanych technik nauczania,
 poziom wiedzy, na którym celem oceny jest sprawdzenie stopnia przyswojenia treści szkolenia przez jego
uczestników,
 poziom zastosowania nauki w praktyce, zwany również
poziomem zachowań, na którym celem oceny jest
sprawdzenie czy i w jakim stopniu nowo nabyta wiedza
i umiejętności są stosowane w praktycznym działaniu.
Taką ocenę można przeprowadzić po upływie od 3 do
6 miesięcy od zakończenia szkolenia. Należy przy tym
pamiętać, że analizując zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności należy brać pod uwagę wykorzystanie ich po zakończeniu szkoleniu i po pewnym
czasie. Może bowiem zaistnieć sytuacja, iż uczestnicy
szkolenia bezpośrednio po powrocie ze szkolenia wykorzystują z powodzeniem zdobytą wiedzę i umiejętności. Jednakże w dłuższej perspektywie czasu już nie.
Sytuacja taka nie jest niezwykła. Przyzwyczajenia biorą
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górę i uczestnicy szkolenia jeśli nie są zachęcani do
stałego wykorzystywania zdobytych umiejętności
i wiedzy powoli zaczynają powracać do starych nawyków. Dlatego też tak ważna jest współpraca pomiędzy
specjalistami ds. szkolenia, a kierownictwem jednostek
organizacyjnych,
czwarty poziom to wpływ szkolenia na wyniki działalności instytucji, zwany również poziomem organizacji
[Dobrowolski, 2008, s. 208-209].

Kolejna wskazówka w standardach kontroli zarządczej odnosi się do struktury organizacyjnej. Powinna być dostosowana
do aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień
i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty
i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika.
Zacznijmy do krótkiego uporządkowania aparatu pojęciowego.
Organizowanie to proces dostosowania struktury organizacji do jej celów, zasobów i otoczenia. Natomiast struktura organizacyjna to układ i wzajemne zależności pomiędzy częściami
składowymi oraz stanowiskami w instytucji. Struktura organizacyjna określa stosowany podział pracy, powiązania pomiędzy
funkcjami, opisuje układ odpowiedzialności za działania [Stoner,
Wankel, 1992, s. 208]. Struktura to sieć relacji władzy i komunikacji pomiędzy ludźmi [Sułkowski, 2012, s. 266] lub paralelnie
do M. Bielskiego to sieć relacji między ludźmi oraz powiązań
pomiędzy pozostałymi składnikami organizacji. W ujęciu teleologicznym, zdaniem Z. Dobrowolskiego, to całokształt stosunków między elementami organizacji służący realizacji jej celów.
Kształtując strukturę organizacyjną należy wziąć pod uwagę jej funkcje. Struktura organizacyjna nie jest tworem ustalonym jedynie po to, aby istniała. Jest narzędziem kierowania.
A zatem w ramach struktury odbywa się proces, którego na104
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stępstwem jest zachowanie składników organizacji zgodnie
z wolą kierujących. Drugą funkcją struktury jest scalanie składników organizacji w całość. Struktura ma służyć synchronizacji
procesów realizowanych w organizacji. Ma sprzyjać uporządkowaniu wysiłku zbiorowego dla zrealizowania określonych celów.
W końcu struktura powinna ułatwiać kontakt z otoczeniem. Zespolenie składników organizacji w całość, a zatem stworzenie
pewnej struktury jest procesem świadomym. Powstała struktura
jest czymś innym niż zwykła suma jej składników [Przybyła
(red.), 2001, s. 70-85].
Określenie prawidłowej rozpiętości kierowania stanowiło
przedmiot dociekań wielu badaczy. Nie wchodząc w szczegóły
ich dociekań wspomnieć warto, iż rozpiętość kierowania określano intuicyjnie, opierając się na doświadczeniu i wyciągając
wnioski odnoszące się do innych organizacji, czy też przy pomocy wzoru matematycznego, jaki sformułował Graicunas:
I = N ( 2ª/2 + a -1)
Gdzie, I oznacza łączną liczbę interakcji strukturze podwładnymi.
a – liczbę podwładnych.
Z przytoczonego wzoru wynika, iż przy 5 podwładnych istnieje 100 możliwych interakcji. Oczywiście wywód ten można
podważyć, gdyż nigdy nie zachodzą w tym samym czasie relacje ze wszystkimi pracownikami. H. Stiegliz wskazywał na
7 czynników wpływających na rozpiętość kierowania: podobieństwo funkcji, przestrzenne rozmieszczenie, złożoność funkcji,
stopień uwagi potrzebny do kierowania pracownikami i ich kontrolowania, planowanie, koordynowanie i pomoc organizatorską.
Każdemu z ww. czynników przypisano wagę kierując się rozsądkiem, doświadczeniem oraz wynikami eksperymentów
[Przybyła (red.), 2001, s. 70-85].
Przypisywanie wag poszczególnym czynnikom opiera się
m.in. na zdrowym rozsądku, a zatem jest subiektywne. Następ105
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stwem hierarchicznej struktury organizacji jest formalizacja.
W znaczeniu czynnościowym, rozumie się przez nią czynność
pojmowaną jako konstruowanie czegoś bądź powoływanie jakiegoś bytu, kreowanie określonych form działania. W ujęciu
rezultatowym oznacza więzy współdziałania. W ujęciu atrybutowym oznacza nadanie określonych cech formom wykreowanym
w procesie formalizacji. Formalizacja jest procesem utrwalania
struktury organizacji przy pomocy norm prawnych, umów, reguł
odnoszących się do celów organizacji i sposobów ich osiągania
[Przybyła (red.), 2001, s. 83-84, Lichtarski, 1999, s. 236, Dobrowolski, 2008, s. 125]. J.A.F. Stoner, Ch. Wankel identyfikują
w strukturze organizacyjnej elementy:
 specjalizacja czynności – specyfikacja indywidualnych
i grupowych zadań organizacji, łączy zadania w jednostki robocze, co nazywamy departamentalizacją,
 normalizacja czynności – dotyczy procedur stosowanych przez organizację dla zwiększenia możliwości
przewidywania jej funkcjonowania. Na przykład taką
procedurą jest schemat organizacyjny,
 koordynacja czynności – procedury integrujące funkcje
poszczególnych części organizacji,
 centralizacja i decentralizacja podejmowania decyzji –
lokalizacja uprawnień decyzyjnych. Można wyróżnić
decentralizację pionową, gdzie uprawnienia są przekazywane są na niższe szczeble hierarchii oraz poziomą,
gdzie pracownicy, nie będący kierownikami sprawują
kontrolę nad procesami decyzyjnymi,
 wielkość jednostki roboczej – liczba pracowników
w grupie roboczej [Stoner, Wankel, 1992, s. 209].
Wśród wyznaczników struktury organizacyjnej można wymienić: 1) strategię – określa, w jaki sposób będą przebiegać
linie podporządkowania służbowego i kanały komunikacji;
2) technologię stosowaną do realizacji strategii, do realizacji
usług. Na przykład wydawanie decyzji administracyjnych odzna106
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cza się dużym stopniem standaryzacji i specjalizacji czynności.
To będzie rzutować na strukturę organizacyjną; 3) ludzie i ich
funkcje. Struktura musi uwzględniać współdziałanie organizacji
z otoczeniem; 4) wielkość całej organizacji. Większe organizacje
zwykle posiadają wyższą specjalizację czynności i bardziej
sformalizowane procedury [Stoner, Wankel, 1992, s. 210].
B. Haus i H. Jagoda wymieniają zidentyfikowane przez
K. Obłója czynniki racjonalności struktury organizacyjnej, które
określają mianem uwarunkowań struktury organizacyjnej. Czynniki te powodują różnice struktur organizacyjnych oraz ich
zmienność w czasie. Struktura stanowi wypadkową działania
różnych czynników, jak m.in.: 1) organizacyjnych celów, strategii
i polityki; 2) charakteru zadań określonych przez te cele oraz
środków i sposobów realizacji tych zadań; 3) warunków, w których te cele i zadania są realizowane; 4) cech psychospołecznych reprezentowanych przez uczestniczących w realizacji tych
celów i zadań [ Lichtarski, 1999, s. 237; Obłój, 1998, s. 24-25].
Wśród zasad budowy struktur organizacyjnych
B. Haus i H. Jagoda wymieniają: 1) zasadę celowości, która
stanowi, iż każde stanowisko i komórka organizacyjna powinny
realizować zadania pozostające w ścisłym związku z celami
wyższych szczebli organizacyjnych i całej organizacji; 2) zasadę
jednolitości kierowania, według której każdy pracownik powinien
podlegać jednemu kierownikowi; 3) zasadę potencjalnej rozpiętości kierowania, którą formułują, z przyczyn podanych wcześniej, jako stwierdzenie, że kierownikowi powinna podlegać
bezpośrednio największa grupa podwładnych, jaką jest on
w stanie skutecznie kierować; 4) zasadę współzależności zakresów obowiązków (zadań), uprawnień i odpowiedzialności na
każdym stanowisku pracy [Lichtarski, 1999, s. 239]. Warto nadmienić, iż zasady te nie mają charakteru bezwzględnego. Na
przykład zasada jednoosobowego kierownictwa nie jest stosowana w strukturach organicznych.
Postępowanie w zakresie projektowania struktur organizacyjnych powinno być prowadzone w sposób metodyczny, we107
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dług schematu rozwiązywania problemów, z uwzględnieniem
specyfiki obszaru badań. Treścią procesu projektowania (nowej
lub przeprojektowania istniejącej) struktury organizacyjnej jest:
 określenie elementów struktury i stworzenie hierarchii
przez grupowanie stanowisk w komórki, a komórek
w większe jednostki, jak też ustalenie łączących je więzi. Powyższe wymaga ustalenia wielkości poszczególnych części organizacji, jak i rozpiętości kierowania,
 przydzielenie wszystkim stanowisko i częściom organizacji celów i zadań,
 rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych i adekwatnej
do nich odpowiedzialności,
 określenie procesów informacyjno-decyzyjnych [Koźmiński, Piotrowski (red.), 2001, s. 303].
Można wyróżnić dwa podstawowe podejścia do projektowania struktur organizacyjnych: diagnostyczne i prognostyczne.
To pierwsze, polega na rejestracji stanu faktycznego sposobu
realizowania zadań, jego analizie i ocenie, poszukiwaniu elementów i rozwiązań niewłaściwych, zaproponowaniu nowego
rozwiązania. W diagnozie błędów struktury organizacji szczególną uwagę należy zwrócić na zjawisko autonomizacji. Oznacza to, że działania pewnej części organizacji są znacznie bardziej ukierunkowane na osiąganie własnych celów, sprzecznych
z celami z organizacji. Innym błędem struktury organizacyjnej są
tzw. fikcje organizacyjne, tj. powiązania nieistniejące, lub nieistniejące komórki organizacyjne. W podejściu prognostycznym
punktem wyjścia jest poszukiwanie rozwiązania idealnego, pozwalającego na jak najsprawniejszą realizację celów w danych
warunkach. Należy pamiętać, iż projektując strukturę organizacyjną nie wystarczy poprzestać na opracowaniu schematu organizacyjnego. Należy zwrócić uwagę również na zadania, jakie
mają być przydzielone poszczególnym stanowiskom pracy [Mikołajczyk, 1998].
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Do podstawowych zasad określania zadań dla poszczególnych stanowisk pracy należą [Koźmiński, Piotrowski (red.),
2001, s. 304-305]:
 zasada celowości, w myśl której zadania i czynności
stanowisk powinny wynikać z całego układu celów organizacyjnych, być powiązane z celami i zadaniami innych części struktury,
 zasada optymalnej specjalizacji, według której należy
przystosować zadania i czynności na danym stanowisku pracy do urządzeń, narzędzi, kwalifikacji pracownika i warunków otoczenia,
 zasada należytej szczegółowości, według której należy
rozgraniczyć zadania poszczególnych stanowisk,
 zasada przystosowalności, według której zadania powinny być przystosowane do kwalifikacji pracownika,
aby mógł je wykonać na określonym poziomie jakościowym a także, aby jego kwalifikacje były w pełni wykorzystane.
Z kolei w rozmieszczeniu uprawnień decyzyjnych należy wziąć
pod uwagę:
 zasadę przydzielania uprawnień, jak najbliżej źródła informacji, na podstawie, której podejmowane są decyzje,
 zasadę równoważenia zadań, uprawnień i odpowiedzialności [Koźmiński, Piotrowski (red.), 2001, s. 304305].
Przy określaniu wielkości jednostek organizacyjnych zachodzi potrzeba uwzględnienia czynników pozwalających na
zwiększenie zasięgu kierowania. Takie zwiększenie może nastąpić, gdy pracownicy wykazują potrzebę autonomii i samorealizacji, gdy istnieją standardy, procedury działania, w danej jednostce organizacyjnej zadania poszczególnych stanowisk pracy
są podobne. Z kolei komórki organizacyjne powinny być niewielkie, gdy: kwalifikacje i morale pracowników są niskie, co
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oznacza konieczność zwiększenia nadzoru przez kierownika,
istnieje konieczność uzgadniania działania przy realizacji skomplikowanych przedsięwzięć, kierownik musi realizować zadania
„kierownicze” i „niekierownicze”. [Koźmiński, Piotrowski (red.),
2001, s. 306-307, Dobrowolski, 2008].
Wykonywanie zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne wymaga koordynacji. Jest to proces zintegrowania
zadań i działalności odrębnych jednostek w celu sprawnego
wykonania zadania i osiągnięcia celów organizacji. Potrzeba
koordynacji zmienia się w zależności od istoty wykonywanych
prac a także wymaganej informacji. Oznacza to, że jeśli wykonanie zadania wymaga przepływu informacji pomiędzy jednostkami w organizacji, to oczywistym staje się postulat koordynacji.
Istnieją trzy rodzaje współzależności pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi, które wpływają na koordynację. Współzależność sumująca się występuje wówczas, gdy jednostki organizacyjne są wzajemnie niezależne przy wykonywaniu zadań, jednak każda z nich wnosi jakiś wkład na rzecz całości i przez tą
całość jest utrzymywana. Współzależność sekwencyjna polega
na tym, że jedna z jednostek musi podjąć działanie zanim inna
będzie mogła do niego przystąpić. Na przykład przed rozstrzygnięciem zamówienia publicznego udzielający nie może przekazać oferentom, kto złożył najkorzystniejszą ofertę. Wzajemna
współzależność oznacza współdziałanie jednostek [Stoner,
Wankel 1992, s. 226-235, Dobrowolski 2008].
Potrzeba koordynowania działalności w organizacji jest
najmniejsza przy współzależności sumującej się, większa przy
sekwencyjnej i największa przy wzajemnej. W miarę zwiększania się potrzeby koordynacji rośnie trudność jej skutecznej realizacji. Wśród problemów w osiąganiu skutecznej koordynacji
można wyróżnić:
 różnice w nastawieniu do poszczególnych celów.
Oznacza to, że wśród pracowników różnych jednostek
organizacyjnych mogą istnieć odmienne poglądy na
temat, jak najlepiej realizować interesy organizacji,
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różnice w ustaleniu, czy problemy wymagają niezwłocznego rozwiązania, czy też należy skupić się na
problemach, których rozwiązanie wymaga wielu lat,
różnice w stylach komunikowania się,
różnice w sposobie wynagradzania, oceny, określeniu
norm [Stoner, Wankel, 1992, s. 226-235, Dobrowolski,
2008].

Istnieje zależność pomiędzy stylem zarządzania a kształtem struktury organizacyjnej. Struktura smukła stwarza możliwości stosowania stylu dyrektywnego (autokratycznego) zaś
struktura płaska stylu integratywnego (demokratycznego)
z uwagi na mniejszą liczbę szczebli. Wśród wad struktury smukłej wymienia m.in. powstanie tzw. szumów informacyjnych co
oznacza, iż informacja dyrektywna (polecenie) jest wzbogacana
o informacje dodatkowe załączane na kolejnych niższych
szczeblach struktury. Inną z wad jest konieczność zwiększenia
czynności koordynacyjnych, wyższe koszty (choćby wynikające
z większej ilości kierowników poszczególnych szczebli). Biorąc
powyższe pod uwagę a także możliwości wynikające z rozwoju
informatyki (nie jest już potrzebna duża ilość szczebli syntetyzujących informacje, gdyż informacje można uzyskać na każdym
szczeblu) pojawiły się struktury płaskie. Warto odnotować, iż
struktury smukłe nie sprzyjają innowacji [Kieżun 1998, s. 296304].
R. Rutka wśród zalet struktury smukłej wymienia możliwość kierowania podwładnymi oraz bezpośredni nadzór nad
wykonaniem zadań. Ta zaleta jest także i wadą, gdyż ogranicza
możliwości swobody działania pracownika. Z kolei wśród zalet
struktury płaskiej wymienia dużą elastyczność, możliwość twórczego działania pracowników, sprawny przepływ informacji
pomiędzy szczeblami. Wśród wad wymienia utrudniony kontakt
kierownika z podwładnym. Powyższe nie musi być wadą. Należy
pamiętać, iż w organizacjach o takich strukturach poziom samodzielności pracowników jest znaczny [Czermiński, Czerska,
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Nogalski, Rutka, Apanowicz, 2001, s. 263-264, Dobrowolski,
2008].
Z podziałem pracy wiąże się delegowanie uprawnień.
Standardy kontroli zarządczej stanowią, iż należy precyzyjnie
określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Zakres delegowanych
uprawnień powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych
decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego.
Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji,
zwłaszcza tych o bieżącym charakterze. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. Takie
podejście do delegowania uprawnień znane jest od lat w nauce
o zarządzaniu [Dobrowolski, 2008, Bieniok (red.), 1997, s. 207216]. Aby skutecznie posługiwać się tą koncepcją należy przyjąć, że pracownik, któremu delegowano uprawnienia (kompetencje) ma prawo do błędu. By ograniczyć skalę i częstotliwość
występowania tych błędów należy szkolić pracowników, doskonalić procesy komunikowania się, co wpływa na wzajemne zrozumienie się pomiędzy kierownikiem i podwładnym, precyzyjnie
określić w formie pisemnej zakres delegowanych uprawnień
i zakres związanej z tym odpowiedzialności. Stopniowo zwiększać zakres delegowanych uprawnień oraz analizować rezultaty
osiąganie przez podwładnych.
Etapy postępowania powinny być następujące: 1) ustalenie
potrzeby delegowania uprawnień przez kierownika; 2) ustalenie
zakresu delegowanych uprawnień obecnie i w przyszłości;
3) ustalenie nakładów i korzyści związanych z delegowaniem
uprawnień, a także określenie potencjalnego ryzyka związanego
z delegowaniem uprawnień, tj. wystąpienie błędów w realizacji
zadania i ich skutków; 4) wybór pracownika i przygotowanie do
przyjęcia kompetencji; 5) przygotowanie i przekazanie na piśmie
zakresu zadań i obowiązków oraz informacji o sposobie wykonania zadań. Pracownik musi wiedzieć co ma robić, jak, za co
odpowiada i dlaczego, musi to akceptować. Należy przeprowadzić wstępną rozmową z podwładnym, a zatem przedstawić
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cele do osiągnięcia, obowiązki, uprawnienia. W dalszej kolejności przeprowadzić ostateczną rozmowę i uzyskać zgodę przyjmującego kompetencje; 6) ustalenie formy informowania kierownika o sposobie realizacji delegowanych zadań, ustalenie
zakresu swobody w procesie decyzyjnym; 7) ustalenie sposobów nagradzania pracowników, którym delegowano uprawnienia, za prawidłowe wykonanie obowiązków [Bieniok (red.), 1997,
s. 207-216].
Do przeszkód w delegowaniu uprawnień z punktu widzenia
delegującego kompetencje należą m.in. brak zaufania do innych, którzy są zbyt młodzi, nie mają doświadczenia itd., lęk
przed niepowodzeniem, odmowa prawa do błędu, autorytaryzm,
trudności w komunikowaniu się. Do przeszkód w delegowaniu
uprawnień z punktu widzenia przyjmującego uprawnienia należą
m.in. brak pewności siebie, opór wobec zmian, niekompetencja,
brak: motywacji do pracy, zainteresowania doskonaleniem zawodowym, problemy osobiste. Do przeszkód w delegowaniu
uprawnień z punktu widzenia organizacji należy m.in. nieprecyzyjna struktura organizacyjna.
Organizacja ma do zrealizowania określone cele,
w tym nadrzędne i podrzędne. Misja określa ogólny sens istnienia organizacji i w założeniu powinna odzwierciedlać wspólne
wartości wszystkich pracowników i kierownictwa. W praktyce
jednakże, cele deklarowane mogą się rozmijać z celami rzeczywistymi, na co zwraca się uwagę m.in. w teorii wyboru publicznego. Aby zredukować prawdopodobieństwo nieosiągnięcia
zakładanych celów wprowadzono w kontroli zarządczej zarządzenie ryzykiem. Trafnie założono, iż cele i zadania należy
określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. Ponadto założono, iż w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zadań przez jednostki podległe lub nadzorowane.
Zaleca się przeprowadzanie oceny realizacji celów i zadań
uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności i skutecz113
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ności. Należy zadbać, aby określając cele i zadania wskazać
jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne
bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do
ich realizacji.
Wskazówki dotyczące określania celów i ich monitorowania określone w komunikacie Ministra Finansów należy uzupełnić o rozwiązanie przyjęte w praktyce i nauce o zarządzaniu,
tj. w metodzie zarządzania przez cele (ZPC). Metoda ta została
zainicjowana w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku przez
Amerykanina P.F. Druckera. Ideą przewodnią tej metody jest
wspólne [Bieniok (red.), 1999, s. 162-171; Dobrowolski, 2008]:
 określanie i negocjowanie przez pracowników i kierownictwo celów,
 ustalanie mierników pożądanych wyników końcowych,
 okresowe przeglądy i ocena uzyskanych rezultatów.
Największym jej walorem jest możliwość zarządzania
przez własne cele i samokontrolę. W metodzie tej można wykorzystać zasadę Pareto, która głosi, że 20 % wszystkich kluczowych działań daje 80 % całości efektów. Procedura postępowania obejmuje trzy fazy: przygotowawczą, podstawową i końcową. Faza przygotowawcza obejmuje przeszkolenie oraz przekonanie kadry kierowniczej do ZPC. Dobór doradców i konsultantów. Faza podstawowa obejmuje: kolektywne określenie głównych celów i wyników w podstawowych obszarach działalności
instytucji; podział celów głównych na cele szczegółowe poszczególnych komórek organizacyjnych wraz z ustaleniem podstawowych wyników; negocjowanie przez kierowników z podwładnymi kryteriów ocen i mierników oraz poziomu pożądanych
wyników; opracowanie indywidualnych planów przedsięwzięć
(usprawnień) ukierunkowanych na założone cele; wspólne systematyczne przeglądy realizacji planów przedsięwzięć. Faza
końcowa obejmuje: wspólną ocenę uzyskanych wyników (pomiar skuteczności i efektywności) oraz ustalenie odchyleń od
planów i ich przyczyn; gratyfikację wysiłku i wysokiej efektywno114
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ści; sprecyzowanie celów instytucji na kolejny okres planistyczny [Ibidem].
Cele w ZPC powinny spełniać pewne wymogi. Mianowicie:
 cele jednostki organizacyjnej i pracownika muszą być
pochodną celów całej organizacji,
 cele powinny dotyczyć podstawowych obszarów działalności organizacji,
 cele powinny być uszeregowane według ich ważności,
 cele powinny być ustalane na bliższy okres i długofalowo,
 każdy cel powinien być wynegocjowany i określony na
piśmie, a także przypisany do realizacji konkretnej
osobie,
 cele muszą korespondować ze zrozumiałymi miernikami efektywności,
 cele muszą być konkretne. Warunkiem powodzenia
ZPC jest stałe stosowanie tej metody. Jest to warunek
sine qua non uzyskania wymiernych efektów w długim
okresie czasu [Ibidem].
Wśród zalet metody ZPC można wymienić [Ibidem]:
 konkretyzuje cele poszczególnych komórek organizacyjnych i osób oraz wiąże je z celami instytucji
w zwarty system celów,
 aktywizuje i angażuje kadrę kierowniczą wespół
z podwładnymi,
 zwiększa samodzielność i przedsiębiorczość podwładnych,
 kładzie nacisk na prace zespołową i zapewnia lepsze
komunikowanie się w relacji przełożony-podwładny,
 wpływa mobilizująco na postawy pracowników,
 zapewnia poczucie integracji pracowników,
 wprowadza samokontrolę.

115

PROLEGOMENA EPISTEMOLOGII ORAZ METODOLOGII KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Wśród wad można wymienić m.in.:
 wywoływanie napięć w toku weryfikacji i oceny wyników,
 znaczną pracochłonność związana z ustalaniem i hierarchizacją celów,
 rozbudowaną dokumentację związaną z określaniem
celów, przeglądów i ocen [Ibidem].
Jak nadmieniono wcześniej obniżeniu prawdopodobieństwa nie osiągnięcia celów służy zarządzanie ryzykiem. Standardy kontroli zarządczej stanowią, iż nie rzadziej niż raz
w roku, a jeśli zajdzie taka potrzeba to oczywiście częściej,
należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów
i zadań. W przypadku działu administracji rządowej lub jednostki
samorządu terytorialnego należy uwzględnić, że cele i zadania
są realizowane także przez jednostki podległe lub nadzorowane.
W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje
jednostka należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka.
Zidentyfikowane ryzyka należy poddać analizie mającej na
celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Należy określić akceptowany poziom ryzyka. W stosunku do każdego istotnego ryzyka powinno
się określić rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie
się, działanie). Należy określić działania, które należy podjąć
w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. Ważne jest przy tym, aby dokumentować działania podejmowane w procesie zarządzania ryzykiem co przeciwdziała
tworzeniu wiedzy ukrytej w organizacji. Procedury wewnętrzne,
instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli
zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla
wszystkich osób, dla których jest niezbędna.
Kolejne wskazówki odnoszą się do nadzoru, ciągłości działalności, ochrony zasobów. I tak, należy: 1) prowadzić nadzór
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nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej
i skutecznej realizacji; 2) zapewnić istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki sektora finansów publicznych wykorzystując, między innymi, wyniki analizy ryzyka; 3) zadbać, aby dostęp do zasobów jednostki miały
wyłącznie upoważnione osoby; 4) osobom zarządzającym
i pracownikom należy powierzyć odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki.
Te wskazówki a także szczegółowe mechanizmy kontroli
dotyczące operacji finansowych, gospodarczych wynikają
z racjonalnego postępowania. W zakresie operacji finansowych
i gospodarczych powinny istnieć przynajmniej następujące
mechanizmy kontroli: a) rzetelne i pełne dokumentowanie
i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, b) zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika
jednostki lub osoby przez niego upoważnione, c) podział kluczowych obowiązków, d) weryfikacja operacji finansowych
i gospodarczych przed i po realizacji. Należy także określić
mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych
i systemów informatycznych.
Wprowadzone rozwiązania mają przyczynić się do tego, iż
sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację
majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki oraz, że
jest zgodne z przyjętą polityką rachunkowości, przepisami ustawy o rachunkowości, a także pozostałymi wymogami na przykład wynikającymi z MRS, EPSAS, czy IPSAS. W szczególności
oznacza to wiarygodność następujących stwierdzeń: a) istnienia
na dzień bilansowy wykazanych w sprawozdaniu finansowym
aktywów i pasywów, b) sprawowania kontroli aktywów, względnie obowiązku zaspokojenia zobowiązań wykazanych na dzień
bilansowy, c) wystąpienia w badanym okresie operacji gospodarczych wykazanych w sprawozdaniu finansowym, d) kompletności ujęcia aktywów, pasywów, operacji gospodarczych oraz
innych ujawnianych informacji dotyczących okresu, za który
sprawozdanie finansowe jest przedmiotem badania,
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e) prawidłowości wyceny aktywów i pasywów, f) ujęcia m.in.
operacji gospodarczych w prawidłowej kwocie, g) prezentacji we
właściwych częściach sprawozdania finansowego poszczególnych sald aktywów i pasywów, przychodów i zysków nadzwyczajnych oraz kosztów i strat nadzwyczajnych30.
Osobną część standardów poświęcono komunikacji. Osoby zarządzające oraz pracownicy powinni mieć zapewniony
dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich
obowiązków. System komunikacji powinien umożliwiać przepływ
potrzebnych informacji wewnątrz jednostki, zarówno w kierunku
pionowym jak i poziomym. Efektywny system komunikacji powinien zapewnić nie tylko przepływ informacji, ale także ich właściwe zrozumienie przez odbiorców. Osobom zarządzającym
i pracownikom należy zapewnić, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji
zadań. Ponadto należy zapewnić: 1) efektywne mechanizmy
przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki oraz w obrębie działu administracji rządowej
i jednostki samorządu terytorialnego; 2) efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi
wpływ na osiąganie celów i realizację zadań.
Jak już nadmieniono wcześniej, efektywny system komunikacji powinien zapewnić nie tylko przepływ informacji, ale także
właściwe zrozumienie przez odbiorców. Ocena efektywności i
skuteczności przepływu informacji powinna zatem obejmować
takie czynniki, jak: jakość, aktualność, ilość informacji oraz jej
związek z zadaniami. Powinna także pozwalać na ocenę, jak
system przepływu informacji funkcjonuje na trzech poziomach
organizacyjnych: operacyjnym, kierowniczym średniego szczebla i strategicznym [Stoner, Wankel, 1992, s. 478-479]. Ustalenie, czy zapewniono skuteczny i efektywny przepływ informacji
wymaga złożonej analizy. Na przykład, w zakresie oceny bieżą30http://www.stud.umk.pl/~knr/images/dokumenty/Krajowy%20standard%20rewizji%20fin

ansowej%20nr%201%20%28wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami%29.pdf
[dostęp: 14.10.2016].
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cej informacji należy m.in. dokonać ewaluacji wdrożonych procedur normujących obieg informacji w organizacji oraz politykę
bezpieczeństwa informacji. W zakresie oceny przekazywania
informacji na zewnątrz organizacji należy m.in. ocenić umiejętności osób delegowanych do tego [Winiarska (red.), 2012,
s. 154-158].
Techniki informatyczne wpływają na organizacje publiczne.
Pojawia się komunikacja elektroniczna i świadczenie usług za
pomocą elektronicznych mediów. Despacjalizacja i dezintermediacja komunikacji wpływa na powstawanie wirtualnej przestrzeni administracyjnej oraz wirtualnych zasobów informacyjnych.
Istnieje możliwość wykorzystania zasobów przez daną instytucję, choć nie administruje ona tymi zasobami. Umiejscowienie
terytorialne tych zasobów przestaje odgrywać istotną rolę. Ponadto tworzy się nowy rodzaj (ze względu na formę) usług publicznych, tzw. e-usług [Dobrowolski, 2008, s. 145-146]. Oczywiście tworzenie zasobów informacyjnych przez instytucje nie
musi oznaczać likwidacji niezależności finansowej i prawnej.
Stąd też mowa o publicznych organizacjach wirtualnych. Można
wśród organizacji wirtualnych wyróżnić: organizację koordynującą, organizację koncentryczną, platformę, portal, organizację
sieciową. W przypadku organizacji koordynującej, jak zauważa
A. Pawłowska, zachowana jest odrębność poszczególnych
organizacji, a każda z nich jest odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie swoich informacji. Wprowadzenie informacji
do poziomu zwanego organizacją koordynującą generuje powstanie obszaru informacyjnego. Koordynująca organizacja
wirtualna stanowi bank danych i koordynuje informację pomiędzy instytucjami wykonującymi podobne zadania lub instytucjami działającymi na tym samum obszarze. Na przykład istnieje
centralna ewidencja pojazdów, do którego mają dostęp określone organizacje publiczne [Dobrowolski, 2008, s. 146-147].
Organizacja koncentryczna, jak zauważa A. Pawłowska,
jest przestrzenią informacyjną powstałą z połączenia różnych
baz danych. Wokół wspólnego zasobu informacji koncentrycznie
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lokują się poszczególne organizacji będące użytkownikami
wspólnej bazy danych. Użytkownicy danych mogą je przetwarzać i udostępniać. Uaktualnienie danych przez jednego użytkowników skutkuje zmianą danych (ich uaktualnieniem) u pozostałych użytkowników. Oczywiście wymaga to przyjęcia pewnych założeń. Mianowicie, interakcje muszą być, tak jak
w przypadku organizacji koordynujących, sformalizowane. Wymiana informacji, ich przetwarzanie musi przebiegać według
przyjętego trybu. Korzystanie z informacji nie jest nieograniczone. Z kolei platforma to wspólna przestrzeń wymiany informacji
oraz interakcji pomiędzy ludźmi poprzez komunikację. Na przykład e-uniwersytety. Portal organizacyjny zaś, to zdaniem
A. Pawłowskiej, baza informacyjna kilku organizacji, która umożliwia połączenie się z kolejnymi bazami danych. Interakcje zachodzące pomiędzy ludźmi są sformalizowane, tak jak ilość
i zawartość informacji, format wprowadzanych informacji. Portal
umożliwia nie tylko dostęp do informacji, ale także realizowanie
transakcji. Na przykład można uzyskać formularz działalności
gospodarczej, formularze wniosków aplikacyjnych o dotację,
środki UE, a następnie złożyć tą drogą wypełniony wniosek.
Wydaje się, że możliwości wykorzystania portali są nieograniczone. Zachodzące relacje pomiędzy podmiotem udzielającym
informacji i korzystającym z informacji mają charakter doraźny,
ich charakter zależy od klienta [Dobrowolski, 2008, s. 147-149].
Organizacja sieciowa sprzyja udostępnieniu informacji
i komunikacji poprzez jej otwartość na otoczenie i typ relacji
pomiędzy użytkownikami, które mogą być zarówno długotrwałe,
jak i jednorazowe. A. Pawłowska trafnie zauważa, że organizacja koordynująca i koncentryczna była wstępem do ukształtowania działalności informacyjnej w postaci portalu. Istnieją organizacje, które tworzą indywidualne portale dostępne dla
wszystkich. Na przykład Urząd Wojewódzki tworzy zasób informatyczny dostępny dla wszystkich zainteresowanych możliwością dofinansowania inwestycji ze środków strukturalnych. Dalszym krokiem w rozwoju portalu jest stworzenie wspólnego
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portalu przez kilka instytucji, które świadczą usługi dla tej samej
grupy klientów. Kolejny sposób wykorzystania sieci informatycznych to Intranet, który łączy informację, struktury, procedury.
Ponieważ istnieje potrzeba ujednolicenia formatu przesyłanych
informacji w każdej z organizacji muszą być wprowadzone te
same procedury, musi istnieć koordynacja działań, tworzone są
takie same określone stanowiska pracy (na przykład w zakresie
przetwarzania informacji – administrator sieci) [Dobrowolski,
2008, s. 147-150, Pańkowska, 2003, Fountain, 2001].
Standardy kontroli zarządczej stanowią, iż osoby zarządzające i pracownicy powinny być świadome wartości etycznych
przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu
powierzonych zadań. Ponadto, że osoby zarządzające powinny
wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych dając
dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi
decyzjami. Takie zawężenie wymogu wspierania i promowania
wartości etycznych wyłącznie do osób zarządzających (kierowników) nie jest w pełni zrozumiałe. Internalizacja, w następstwie
której normy heteronomiczne przekształcą się w normy autonomiczne wymaga koincydencji zachowań zarówno kierowników,
jak i pracowników. Odnotować również należy, iż analiza w tym
zakresie prowadzona w oparciu o samoocenę systemu kontroli
zarządczej pozwala na określenie poziomu deklaracji nie zaś
faktycznych oddziaływań.
System kontroli zarządczej powinien podlegać bieżącemu
monitorowaniu i ocenie. Należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, co umożliwi bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Zaleca się przeprowadzenie co najmniej raz w roku samooceny
systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki. Samoocena powinna być ujęta w ramy
procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana.
Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej
przez kierownika jednostki powinny być w szczególności wyniki:
monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów
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i kontroli. Zaleca się coroczne potwierdzenie uzyskania powyższego zapewnienia w formie oświadczenia o stanie kontroli
zarządczej za poprzedni rok.
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2.4. Zarządzanie ryzykiem
Współczesne organizacje, zgodnie z koncepcjami nowego
zarządzania publicznego i „public governance” realizują zadania
nie tylko zgodnie z prawem, rzetelnie i terminowo, ale także
skutecznie, efektywnie oraz oszczędnie. Czynią to jednakże
w warunkach co raz bardziej nieprzewidywalnego otoczenia.
Istnieje zatem ryzyko nie osiągnięcia zamierzonych celów, które
należy ustalić. Zarządzanie ryzykiem nie jest niczym nowym.
Taki sposób postępowania wynika z logiki i charakteru decyzji
kierowniczych. W takiej postaci jakie znamy dzisiaj, swój rodowód czerpie z XX wieku, głównie z rynku ubezpieczeniowego
[Williams, Heins, 1995]. Zaletą przedstawionego poniżej i analizowanego komunikatu Ministra Finansów jest przedstawienie
wytycznych dzięki, którym możliwa jest zamiana wiedzy ukrytej
w wiedzę jawną. Czym zatem jest zarządzanie ryzykiem, według komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dniu 6 grudnia
2012 r.31? To procedury i polityki oraz skoordynowane 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.
Zanim wytyczne te zostaną przedstawione należy przypomnieć pojęcie ryzyka. Można je zdefiniować jako prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności zewnętrznych lub wewnątrzorganizacyjnych, które negatywnie wpłyną na osiągnięcie celów
i zadań. Inna z definicji stanowi, iż ryzyko jest to niepewność co
do określonego zdarzenia w warunkach dwóch lub więcej możliwości32. Ryzyko jest definiowane jako sytuacja, w której dostępność poszczególnych możliwości oraz związanych z każdą
z nich potencjalnych korzyści i kosztów jest znana tylko z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem [Griffin, 2004,
31
32

Dz. Urz. MF poz. 56.
https://mfiles.pl/pl/index.php/Ryzyko [dostęp: 20.09.2016].
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s. 285]. W klasycznej teorii decyzji ryzyko dotyczy sytuacji,
w której wybranie danego wariantu decyzyjnego pociąga za
sobą możliwości wystąpienia różnych konsekwencji przy znanym prawdopodobieństwie wystąpienia każdej możliwości.
W kognitywistyce oszacowanie ryzyka bezpośrednio wiąże się
ze stanem psychofizycznym człowieka [Beck, 2004]. Ryzyko
jest definiowane także jako: 1) prawdopodobieństwo odnotowania niepożądanego wyniku, sytuacja, w której wynik jest efektem niekontrolowanego przypadku pomimo istnienia rozkładu
prawdopodobieństwa, wybór pomiędzy różnymi okazjami [Ricciardi, 2010, s.131]; stopień prawdopodobieństwa zaistnienia
straty [Aven, 2012, s.4]; mierzalna niepewność [Knight, 1921,
s. 11].
Wśród rodzajów ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięć należy wymienić ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko rozpoczęcia i prowadzenia działalności. Na poziom tego ryzyka
wpływają czynniki polityczne, czynniki ekonomiczne, a wśród
nich wielkość PKB, deficytu budżetowego, wysokość stóp procentowych, poziom inflacji i bezrobocia, kursy walut. Wśród
czynników prawnych należy wymienić: częstotliwość i nieprzewidywalność zmian przepisów prawnych, poziom przejrzystości
systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
podatkowych oraz prawa pracy. Istotne znaczenie mają także
przepisy określające wymagania w zakresie ochrony środowiska, w tym wynikające z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego rozwiązań prawnych przyjętych w Unii
Europejskiej. Na ryzyko inwestycyjne wpływają czynniki infrastrukturalne, a wśród nich infrastruktura komunikacyjna, zgodność planów sieci energetycznych, wodnych, kanalizacyjnych z
rzeczywistym ich rozmieszczeniem. Równie istotne są czynniki
społeczne, takie, jak między innymi wykształcenie i umiejętności
pracowników, ich mobilność, zdolność do podejmowania decyzji, stosunek lokalnych społeczności do inwestorów, który
w skrajnych przypadkach może się przejawiać brakiem społecznej akceptacji dla planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
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Kolejna grupa czynników wpływających na poziom ryzyka inwestycyjnego to możliwość wyboru nierzetelnego partnera, zastosowanie nieprawidłowych rozwiązań projektowych, niewłaściwej
technologii. Dostarczenie zakontraktowanej liczby usług może
być niemożliwe, na przykład z powodu zdarzeń pogodowych.
Usługi publiczne być świadczone poniżej ustalonej jakości.
Niestabilność popytu, w szczególności wynikająca z pojawienia
się konkurencji, zmiany cen, niestabilność poboru opłat także
mogą wpływać na poziom omawianego ryzyka. Ryzyko strategiczne wynika z niedostosowania strategii do warunków otoczenia lub zmian zachodzących wewnątrz organizacji. Ryzyko właścicieli obrazuje wpływ realizacji określonego przedsięwzięcia
inwestycyjnego na ryzyko zainwestowanego przez właścicieli
kapitału [Leksykon Zarządzania, 2004, s. 503–505; Skoczyński,
2011, s. 1–5]. Tę typologię należy uzupełnić o ryzyko korupcji
(pojmowanej jako wykorzystanie zaufania interesariuszy dla
własnych korzyści), która może wystąpić na każdym etapie
realizacji zadania publicznego [Dobrowolski, 2014a, s. 142].
W komunikacie Ministra Finansów trafnie wskazano, iż ryzyko może być generowane przez charakter organizacji. Stąd
też na początku niniejszego opracowania poświęcono uwagę
organizacjom, ich typologii w tym z perspektywy różnych paradygmatów. Oprócz ww. ryzyka nieodłącznego, wynikającego
z charakteru organizacji, zdaniem Z. Dobrowolskiego, istnieje
także ryzyko błędnego wykonania zadania przez pracownika
oraz ryzyko niewykrycia tego błędu przez kontrolę zarządczą.
Warto odnotować, iż w przypadku badania sprawozdania finansowego wymienia się a) niezależne od biegłego rewidenta,
właściwe badanej jednostce: ryzyko nieodłączne, wynikające
zarówno z czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz
ryzyko kontroli, polegające na tym, że system kontroli wewnętrznej jednostki nie zapobiega powstaniu istotnych uchybień
ani ich nie wykrywa i nie poprawia, b) zależne od biegłego rewidenta: ryzyko przeoczenia uchybień na skutek niewłaściwego
doboru rodzajów badania oraz zakresu, terminów lub sposobu
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ich przeprowadzenia. Wysokość ryzyka nieodłącznego zależy
m.in. od branży i rodzaju działalności jednostki, doświadczenia,
wiedzy i uczciwości kierownictwa jednostki, rodzaju dokonywanych operacji gospodarczych, podatności aktywów jednostki na
nadużycia, stopnia, w jakim do wyceny sald aktywów i zobowiązań konieczne jest stosowanie szacunków. Na wysokość ryzyka
kontroli wpływają m.in. poprawność koncepcji przyjętych zasad
sprawdzania, dokumentowania i księgowania operacji gospodarczych oraz poprawność koncepcji i sprawność działania
systemu kontroli wewnętrznej. Biegły rewident planuje i przeprowadza badanie tak, aby ryzyko badania ograniczyć do akceptowalnego niskiego poziomu, który według jego zawodowego osądu jest właściwy i wystarczający do wyrażenia opinii.
Bierze pod uwagę fakt, że ryzyko przeoczenia jest odwrotnie
proporcjonalne do ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli, co
oznacza, że im ryzyko nieodłączne i kontroli są wyższe, tym
niższe powinno być ryzyko przeoczenia, dzięki odpowiedniemu
doborowi rodzaju, zakresu i terminów przeprowadzanych badań
wiarygodności [Ibidem].
Problematykę ryzyka można analizować z punktu widzenia
funkcji zarządzania. Na przykład istotą planowania jest ustalanie
celów i sposobów ich osiągnięcia w określonych warunkach.
Proces planowania obarczony jest ryzykiem niepowodzenia,
wynikającym m.in. z autonomizacji zespołu planistów, nie
uwzględnienia możliwości jego wykonania, formalizacji procesu,
gdy ważniejsze jest przygotowanie planu niż późniejsza jego
realizacja, odmiennej od zakładanej realizacji planu spowodowanej chęcią zaoszczędzenia środków finansowych. Biorąc pod
uwagę powyższe możliwe przyczyny niepowodzeń
w komunikacie Ministra Finansów stwierdzono, iż wprowadzenie
formalnego obowiązku wyznaczania celów i przygotowywania
planów zadań dla działu oraz dla jednostek sektora finansów
publicznych, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania
tych planów jest warunkiem koniecznym i niezbędnym dla właściwego zarządzania jednostką, a w konsekwencji efektywnego
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wykorzystania środków publicznych. Celem nie powinno być
samo działanie, czy czynność, ale rezultat/efekt tego działania/czynności.
Formułując cele należy dbać, aby spełniały warunki określone w koncepcji SMART, a zatem powinny być istotne
z punktu widzenia organizacji i interesu publicznego, konkretne
i precyzyjne, mierzalne, realistyczne i określone w czasie. Określając cele i zadania należy wskazać, kto będzie odpowiedzialny
za ich realizację, czyli wskazać osoby i/lub komórki organizacyjne w jednostce, które będą realizować dany cel lub zadanie,
oraz odpowiadać za przygotowywanie okresowych informacji na
temat realizacji celów i zadań. Aby móc jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy cel został zrealizowany, do każdego
celu należy określić miernik, przy czym należy mierzyć tylko to,
na co jednostka ma wpływ. W komunikacie wskazano na potrzebę zaangażowania kierownictwa w proces planowania.
Identyfikacja ryzyka powinna mieć miejsce w każdym etapie cyklu działania zorganizowanego. Dlatego też początkiem
identyfikacji ryzyka jest zawsze dokładne zrozumienie celów
i zadań jednostki, w tym czynników, które mogą wpłynąć destrukcyjnie na osiągnięcie zamierzonych celów. Jak często
należy taką identyfikację przeprowadzać? Według komunikatu –
słusznie - okresowo, przynajmniej raz w roku w sposób udokumentowany oraz na bieżąco, jako element rutynowego działania
pracowników. Dodać należy, iż ryzyko należy identyfikować na
wszystkich szczeblach organizacji (kierownik jednostki, kierownictwo średniego szczebla, pracownicy) oraz wszystkich jej
obszarach działania, biorąc pod uwagę zarówno czynniki endogeniczne jak i egzogeniczne oraz ich wagę.
Zgodnie z komunikatem identyfikując ryzyka zaleca się
opisanie przyczyn jego wystąpienia oraz możliwych skutków,
bowiem jest to potrzebne dla dalszej analizy ryzyka, tj. oszacowania istotności ryzyka. Ryzyka mogą się kumulować, na przykład w przypadku ryzyka występującego w wielu komórkach
organizacyjnych, w każdej z nich jego wpływ na funkcjonowanie
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komórki może być niewielki, ale w skali jednostki jego skumulowane efekty mogą w znaczący sposób wpłynąć na realizację
celów i zadań jednostki.
Wśród technik identyfikacji ryzyka w komunikacie wymieniono m.in. burzę mózgów. Nie wskazano jednakże na pewne
ograniczenia jej zastosowania. Mianowicie, w organizacjach
spolaryzowanych stosowanie klasycznej burzy mózgów może
nie przynieść spodziewanego efektu. Techniki heurystyczne
wymagają pracy w zespole, który realizuje funkcję terapeutyczną, poprzez wskazanie na możliwości zmian oraz operacyjną,
ustalającą sposób realizacji zmian. Wiedza zespołu i ich pomysły są większe niż pojedynczych jednostek. Poczucie więzi
zespołowej ułatwia ponoszenie porażek. Z drugiej strony istnieją
ograniczenia, jakie towarzyszą zespołowemu rozwiązywaniu
problemów. Na przykład, zespół może hamować inicjatywę
niektórych z jego uczestników, którzy są introwertykami.
Burza mózgów zwana także techniką Osborna została po
raz pierwszy zastosowana w 1939 r. Polega na tworzeniu
znacznej liczby pomysłów przez uczestników spotkania i nie
poddawania ich ocenie w czasie trwania dyskusji. Technika
odroczonego wartościowania nie ogranicza uczestników do
tworzenia własnych rozwiązań, ale zachęca do rozwijania, modyfikowania pomysłów pozostałych uczestników spotkania
i zapisywania ich bez podania autorstwa. Odmianę klasycznej
burzy mózgów stanowi „burza mózgów na papierze”, gdzie
członkowie zespołu otrzymują czyste kartki papieru na których
zapisują swoje pomysły. Po zapisaniu od 5 do10 pozycji przekazują kartki następnym osobom, które dopisują swoje pomysły.
Z kolei w technice „Brain Netting” kartki papieru zastępuje się
plikami komputerowymi. Kolejną technikę stanowi „negatywna
burza mózgów”. W pierwszym etapie, po przedstawieniu zagadnienia członkowie zespołu zgłaszają wszelkie negatywne aspekty z nim związane. W drugim etapie zespół dokonuje wyboru
i analizuje zgłoszone wcześniej nieprawidłowości, tak aby
w podczas trzeciego etapu zaproponować nowe rozwiązanie lub
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zmodyfikować już istniejące. W technice Brainwritting 635 głośne wypowiadanie pomysłów zastępuje się wypisywaniem ich
na arkuszach. Każda z sześciu osób biorących udział w spotkaniu ustala trzy pomysły i przekazuje je kolejnej osobie po upływie pięciu minut. Każdy z uczestników w kolejnej turze dopisuje
swoje pomysły, nie pokrywające się z zapisanymi. Przewiduje
się pięciokrotny obieg formularzy w ciągu około 30 minut. Technika zwana dyskusją Philipsa (Philips Buzz Session) polega na
przygotowaniu pomysłów, rozwiązań przez niewielkie zespoły
a następnie przedstawieniu ich przez przedstawicieli tych zespołów na spotkaniu plenarnym, uzupełnieniu i ponownym poddaniu dyskusji w małych grupach oraz ponownym przedstawieniu w trakcie kolejnego spotkania plenarnego. Celem techniki
jest stopniowe dochodzenie do listy rozwiązań przyjętych przez
wszystkich uczestników dyskusji, co niewątpliwie stwarza atmosferę twórczej rywalizacji a w konsekwencji zapewnia tworzenie interesujących pomysłów [Dobrowolski, 2008, Mikołajczyk,1998, s. 98-108].
Synektyka jest techniką, która zdaniem jej twórcy
W. Gordona, ma za zadanie integrację odrębnych elementów
w nowe całości. Przy prowadzeniu dyskusji kierownik grupy
przedstawia problem w sposób najbardziej ogólny, następnie
zagadnienie stopniowo ulega zawężeniu i jest bardziej szczegółowo definiowane. Odmianą techniki Gordona jest technika
wejść i wyjść – dążenie do optymalnego rozwiązania przez
sporządzenie zestawień (list) elementów stanowiących wejścia
(składniki wyrobu) i wyjścia (spodziewane efekty). Rozwiązania
problemu poszukuje się od końca, tj. od oczekiwanych efektów.
Następnie określa się możliwe do osiągnięcia wejścia, pomost
pomiędzy nimi stanowi zestawienie warunków ograniczających.
Analiza tych trzech list może dać pożądanych efekt w postaci
znalezienia rozwiązania. Technika pobudzania skojarzeń polega
na zestawieniu różnych przedmiotów, komponentów, funkcji,
pomysłów, związanych z danym problemem, a następnie rozważeniu modyfikacji, wymiany tych elementów lub ich kombina129
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cji oraz wykorzystaniu cech charakterystycznych tych elementów w celu uzyskania lepszych rezultatów [Dobrowolski, 2008,
Mikołajczyk, 1998, s. 102-105]. Wśród pozostałych technik wymienia się tzw. listę potencjalnych zdarzeń, a zatem wykaz
problemów, doświadczeń pozostałych organizacji realizujących
podobne zadania, wywiady, w tym wywiad grupowy, analizę
procesów. Niezależnie od przyjętych technik ich mianownikiem
jest dokumentowanie wyników w postaci listy ryzyk odnoszących do poszczególnych celów, wraz z podaniem przyczyn
i skutków. Zasada pisemności pozwala zatem, jak już nadmieniono wcześniej, na zamianę wiedzy ukrytej w wiedzę jawną,
w tym w zakresie ustalenia akceptowanego poziomu ryzyka.
W komunikacie wprowadzono dwa pojęcia: ryzyka nieodłącznego i rezydualnego. To pierwsze jest niezależne od podjętych przez organizację działań. To drugie, uwzględnia podjęte
działania. Hipotetyczny przykład podany poniżej ujawnia niepełność takiego podziału ryzyk. I tak, załóżmy, że ryzyko wynikające ze stosowania niejednolitych rozwiązań w zakresie zamówień publicznych do 1.000 Euro zostało ocenione przez kierownictwo organizacji publicznej następująco (przy zastosowaniu trzystopniowej skali ocen): prawdopodobieństwo: 3 (wyniki
kontroli zewnętrznej potwierdziły przypadki niejednolitego postępowania), skutek: 3. Łącznie poziom ryzyka nieodłącznego
został oceniony jako 9. Powyższe ryzyko przewyższało akceptowany poziom ryzyka przyjęty w jednostce - 3. W odpowiedzi
kierownictwo jednostki zaproponowało przygotowanie wewnętrznych procedur dotyczących zamówień do 1.000 Euro.
Następnie ponownie dokonano oceny ryzyka. Ryzyko rezydualne zostało ocenione następująco: prawdopodobieństwo 1, skutek 3. Ryzyko rezydualne mieści się w przyjętym akceptowanym
poziomie ryzyka i nie ma konieczności stosowania innych mechanizmów kontroli.
Na podstawie tego uproszczonego przykładu należy wskazać na jeszcze jedno ryzyko. Mianowicie ryzyko błędnej oceny
ryzyka rezydualnego. Jaka jest bowiem pewność, że przygoto130
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wanie a nawet implementowanie wewnętrznych procedur ograniczy prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka udzielania zamówień publicznych w sposób nieprawidłowy? Czy przygotowanie procedury rzeczywiście pozwoli na wyeliminowanie nieprawidłowości? Nie potwierdzają tego wyniki analizy przekazanych
przez NIK w ostatnich kilku latach rzecznikom dyscypliny finansów publicznych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych z powodu naruszenie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych. Pomimo wdrożenia kontroli zarządczej,
w tym zarządzania ryzykiem w jednostkach należących do sektora finansów publicznych skala naruszeń dyscypliny finansów
publicznych nie zmniejszyła się. W istocie obok ryzyka nieodłącznego i rezydualnego należy zidentyfikować ryzyko oceniającego.
W komunikacie stwierdza się, że w stosunku do każdego
istotnego ryzyka, a zatem takiego, którego poziom przekracza
pewien poziom akceptowany przez kierownictwo powinno się
określić rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie
się, działanie). Należy ustalić działania, które należy podjąć
w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. Przykładem przeniesienia ryzyka (a właściwie jego części)
jest zakup polisy ubezpieczeniowej w związku z posiadaniem
nieruchomości. W analizowanym komunikacie Ministra Finansów stwierdza się, że mechanizmy kontroli powinny stanowić
odpowiedź na konkretne ryzyko. Koszty wdrożenia i stosowania
mechanizmów kontroli nie powinny być wyższe niż uzyskane
dzięki nim korzyści. Wśród ww. mechanizmów wymienia się
kontrolę funkcjonalną (błędnie określoną jako nadzór), ciągłość
działalności, a zatem m.in. sposób odzyskiwania określonych
danych w przypadku awarii systemów informatycznych, ochronę
zasobów, w tym finansowych.
Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty
określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być
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spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna. W praktyce oznacza to, że powinien istnieć związek pomiędzy celami jednostki a przyjętymi w jednostce zasadami zarządzania ryzykiem. Należy ustalić politykę kierownictwa w zakresie
akceptowanego poziomu ryzyka, role i obowiązki poszczególnych uczestników systemu zarządzania ryzykiem, sposoby
mierzenia i raportowania wyników zarządzania ryzykiem (monitorowanie skuteczności mechanizmów kontrolnych, monitorowanie stanów poszczególnych ryzyk). Należy zobligować wyznaczone osoby do dokonywania okresowych przeglądów polityk/procedur zarządzania ryzykiem, należy ustalić wzory dokumentów. Oprócz ww. wskazówek wymienionych w komunikacie
Ministra Finansów, słusznie podkreślono, iż zarządzanie ryzykiem nie jest celem samym w sobie. Nie należy tworzyć, czy
rozbudowywać procedur zarządzania ryzykiem w sytuacji, gdy
działania określone w tych dokumentach nie będą w rzeczywistości realizowane. De facto osiągnie się bowiem efekt odwrotny. Mianowicie ryzyko utraty wizerunku. Do dokumentowania
działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem służy
rejestr ryzyk, w którym powinny być, według komunikatu Ministra Finansów, zamieszczone takie informacje jak: opis
i ocena ryzyk, właściciele ryzyk, reakcje wobec ryzyk, planowane mechanizmy kontroli.
W wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem trafnie
zwrócono uwagę na znaczenie informacji i komunikacji
w systemie zarządzania ryzykiem. Osoby zarządzające oraz
pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków. System
komunikacji powinien umożliwiać przepływ potrzebnych informacji wewnątrz jednostki, zarówno w kierunku pionowym jak
i poziomym. Efektywny system komunikacji powinien zapewnić
nie tylko przepływ informacji, ale także ich właściwe zrozumienie
przez odbiorców. Według komunikatu Ministra Finansów, oznacza to, że informacja powinna być: odpowiednio szczegółowa kierownik jednostki nie powinien otrzymywać informacji
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o wszystkich ryzykach zidentyfikowanych w jednostce lecz jedynie o kilku najważniejszych; jednak kierownik komórki organizacyjnej powinien znać wszystkie ryzyka, które dotyczą jego działalności; aktualna - informacja o wystąpieniu istotnego ryzyka
otrzymana przez kierownika komórki organizacyjnej miesiąc po
jego zidentyfikowaniu nie może być uznana za aktualną; otrzymywana na czas - dane potrzebne do podjęcia decyzji powinny
być dostępne w momencie, gdy decyzja jest podejmowana;
poprawna - wolna od błędów; łatwo dostępna - pozyskanie informacji nie powinno być zbyt trudne i uzależnione od nieformalnych kontaktów.
Analiza powyższych wytycznych Ministra Finansów pozwala na sformułowanie uogólnienia, iż nawiązują one do koncepcji
zarządzania przez wyjątki (ZPW), której stosowanie rozpoczęto
w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. ZPW kieruje się zasadą, że kierownik powinien otrzymać tylko skondensowane
i porównywalne informacje, które powinny ujmować najważniejsze dla zarządzania elementy stanu rzeczywistego i wszystkie
wyjątki w stosunku do dotychczasowych wartości przeciętnych
lub standardów. Istotą tej metody jest identyfikacja wyjątków
(ryzyk nie osiągnięcia celów). Ważnym zagadnieniem w tej
metodzie jest zapewnienie rzetelnych informacji i sprawnego
przepływu informacji. Istotne jest także określenie tzw. tolerancji, tj. z góry określonego, dopuszczalnego obszaru odchyleń od
norm, planów, wzorców, który nie wymaga jeszcze interwencji
kierowniczej. Metoda zakłada stopniowe włączanie się w działalność interwencyjną poszczególnych szczebli kierowniczych.
Kierownik nie musi interweniować w błahych sprawach. Z pewnością do zalet tej metody można zaliczyć to, iż wyzwala samodzielność i odpowiedzialność niższych szczebli zarządzania. Do
wad ZPW z kolei: osłabienie odporności organizacji na niespodziewane zmiany w otoczeniu oraz trudności w podziale zadań
pomiędzy kierownictwem a pracownikami [Bieniok (red.), 1997,
s. 182-189, Dobrowolski, 2008].
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Narzędziem, które służy identyfikacji ryzyka jest samoocena działalności organizacji dokonywana przez jej pracowników
i kierownictwo. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16
lutego 2011 r. zawiera wytyczne w zakresie samooceny kontroli
zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych33.
Komunikat ten opracowano na podstawie materiałów COSO,
materiałów Państwowego Urzędu Rozliczalności, odpowiednika
NIK (Internal Control Management and Evaluation Tool opracowanego przez United States General Accounting Office),
materiałów INTOSAI (Guidelines for Internal Control Standards
for the Public Sector) oraz Komisji Europejskiej (Revision of the
internal control standards and underlying framework - strengthening control effectiveness; Communication to the Commission,
Brussels, 16 October 2007, SEC(2007)1341).
Samoocena stanowi nie tylko narzędzie pozwalające na
uzyskanie informacji o funkcjonowaniu organizacji, ale poprzez
zaangażowanie pracowników i kierownictwa wokół wspólnych
wartości może sprzyjać integracji pracowników, służyć projakościowemu myśleniu o organizacji, wzmacniać rzetelność wewnątrz organizacji, zgodnie z koncepcją INTOSAINT. Nieprawidłowo przeprowadzona samoocena może natomiast stanowić
narzędzie destrukcji zaufania. Nie sposób wykluczyć celowo
udzielanych nieprawidłowych odpowiedzi, na przykład po to, aby
zdyskredytować niechcianego kierownika.
Wśród czynników, które mogą wpływać na zwiększenie ryzyka nieskutecznego przeprowadzenia samooceny wymieniono
następujące: brak widocznego, mocnego wsparcia ze strony
kierownictwa jednostki, wybór osoby koordynującej samoocenę,
która nie posiada odpowiedniej wiedzy i umiejętności, zbyt duże
ograniczenie zakresu samooceny, niezrozumienie przez pracowników jednostki celu samooceny, niedoszacowanie zasobów
(czas, ludzie) koniecznych do sprawnego przeprowadzenia
i udokumentowania samooceny, kultura organizacyjna w jedno33

Dz. Urz. MF. Nr 2, poz. 11
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stce, w tym styl zarządzania, skłaniająca pracowników do udzielania raczej oczekiwanych niż szczerych odpowiedzi. Ten katalog przyczyn nie powinien mieć charakteru taksatywnego,
a wśród dodatkowych przyczyn można wymienić nieprawidłowe
stosunki międzyludzkie skutkujące zmową i udzieleniem odpowiedzi obciążających kierowników lub pracowników.
Na etapie opracowania ankiet należy ustalić, jakie wnioski
będzie można wyciągnąć na podstawie ich analizy. Wybór rodzaju ankiety zależy od potrzeb, jednakże należy pamiętać, iż
stosując ankiety zawierające pytania otwarte trudno będzie
uogólnić wyniki, gdyż odpowiedzi na takie pytania mogą być
różne. Przygotowane projekty ankiet powinny być przesłane do
kilku wytypowanych przyszłych odbiorców z wnioskiem o ich
ocenę. Takie testowanie pozwala na wyeliminowanie pytań
niezrozumiałych, wieloznacznych. Ankieta powinna być zrozumiała, zwięzła, zgodna z poziomem odpowiadającego. Sposób
zadawania pytań w znacznym stopniu rzutuje na jakość informacji pozyskiwanych od ankietowanych. Niewłaściwie przygotowane pytania mogą negatywnie nastawić respondenta do
zadającego pytania i tym samym stanowić przeszkodę w zdobyciu wymaganych informacji. Pytania otwarte powinny być tak
sformułowane, aby zachęcały do wyrażania własnych poglądów
oraz przeciwdziałały unikaniu lub zawężaniu zakresu przedstawianych opinii. Istotny element w procesie pozyskiwania informacji stanowi potwierdzenie właściwego zrozumienia odpowiedzi, poprzez sformułowanie pytań pomocniczych. Należy przestrzegać zasady syntezy poprzez zadawanie najpierw pytań
dotyczących spraw najprostszych i najdostępniejszych w poznaniu, aż do pytań odnoszących się do zagadnień bardziej
złożonych. Ustalając kolejność pytań należy pamiętać, iż zagadnienie powinno być rozpatrywane jako część składowa
większej całości, w relacji z otoczeniem. Pozwoli to na uniknięcie traktowania zjawisk jednostkowych jako typowych [Dobrowolski, 2008]. Jeżeli nie uda się uniknąć terminów technicznych,
należy rozważyć przygotowanie słowniczka, jako elementu
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ankiety, aby wszyscy uczestnicy samooceny posługiwali się tymi
samymi pojęciami i rozumieli co się pod nimi kryje.
Samocena kontroli zarządczej rozpatrywana jako proces
powinna przebiegać z uwzględnieniem wymogów cyklu działania zorganizowanego. A zatem należy ustalić co chcemy osiągnąć dokonując samooceny, kiedy, przy pomocy jakich środków. Należy wyznaczyć osobę lub zespół odpowiedzialny za
koordynację samooceny (przygotowanie, przeprowadzenie oraz
opracowanie jej wyników). Jeżeli w jednostce został wyznaczony koordynator ds. kontroli zarządczej lub zarządzania ryzykiem, zaleca się, aby osoba taka koordynowała także działania
związane z przeprowadzeniem samooceny. Jeżeli w jednostce
nie ma takiej osoby, do czasu wypracowania innego rozwiązania, zadania te może wykonywać przejściowo audytor wewnętrzny. W każdym przypadku należy dołożyć starań, aby była
to osoba posiadająca jak największą wiedzę z zakresu kontroli
zarządczej oraz działalności jednostki, a jeszcze lepiej, gdyby ta
wiedza była uzupełniona co najmniej podstawami wiedzy
z zakresu zarządzania.
W komunikacie Ministra Finansów trafnie zauważono, iż
pracownicy jednostki powinni zostać poinformowani przez kierownika jednostki o planowanym przeprowadzeniu samooceny
oraz wyznaczeniu osoby koordynującej ten proces, jej zadaniach i uprawnieniach. Kluczowe dla powodzenia samooceny
jest widoczne wsparcie tego przedsięwzięcia ze strony kierownika jednostki oraz kadry zarządzającej wysokiego szczebla
przez cały czas trwania samooceny. Kierownik jednostki powinien w wyraźny sposób zakomunikować pracownikom, że zależy mu na szczerej opinii pracowników o ocenianych obszarach
działalności jednostki, a pracownicy nie będą ponosić żadnych
negatywnych konsekwencji związanych z przedstawioną przez
nich opinią. Wybór anonimowych ankiet, jako narzędzia do
przeprowadzenia samooceny, powinien sprzyjać uzyskaniu
szczerych odpowiedzi i opinii w procesie samooceny.
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Podczas dyskusji ze studentami zaocznymi jedna
z osób wskazała na problem anonimizacji nie samych ankiet,
ale sposobu ich przekazywaniu za pomocą narzędzi informatycznych (IP, login komputera z którego wysłano ankietę). Wypowiedź ta wskazywała na problemy zarządzania. Aby wyeliminować obawy pracowników warto zastosować tradycyjny sposób przekazywania ankiet (wypełnione anonimowe ankiety
wrzucane do urny, jak podczas wyborów).
Na etapie analizy i planowania należy ustalić zakres samooceny. Czy może ona objąć swoim zakresem całą jednostkę,
czy też wybrane obszary jej działalności lub też wybrane zagadnienia kontroli zarządczej (np. zabezpieczenia systemów informatycznych, efektywność komunikacji wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem). Z pewnością samoocena powinna obejmować
obszary działalności, które służą realizacji kluczowych dla jednostki celów i zadań. W komunikacie Ministra Finansów wskazuje się, że jeżeli wyniki samooceny mają stanowić jedno ze źródeł informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej na potrzeby
złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, należy dążyć do objęcia samooceną wszystkich elementów kontroli zarządczej w całej jednostce. Zakres przedmiotowy samooceny
determinuje jej zakres podmiotowy, a zatem zbiór osób, do
których skierowane zostaną ankiety. Zbiór ten powinien być
adekwatny do zakresu samooceny. W omawianym komunikacie
Ministra Finansów podano, że jeżeli: a) samoocena obejmuje
funkcjonowanie kontroli zarządczej w całej jednostce, to wówczas ankiety można skierować do wszystkich pracowników
jednostki, w tym osób na stanowiskach kierowniczych. W przypadku bardzo dużych organizacji zatrudniających kilka tysięcy
pracowników należy się zastanowić nad wyborem losowym
ankietowanych; b) samoocena obejmuje funkcjonowanie kontroli
zarządczej w niektórych obszarach działalności jednostki to
wówczas ankiety można skierować do wszystkich pracowników
jednostki z wybranych komórek organizacyjnych oraz nieco
inaczej sformułowane ankiety do komórek współpracujących
137

PROLEGOMENA EPISTEMOLOGII ORAZ METODOLOGII KONTROLI ZARZĄDCZEJ

nieobjętych samooceną, np. w samoocenie biorą udział komórki
odpowiedzialne za realizację jednego z podstawowych celów
jednostki oraz komórki odpowiedzialne za operacje finansowe
oraz zarządzanie zasobami informatycznymi; c) samoocena
obejmuje określone elementy kontroli zarządczej w jednostce,
np. efektywność komunikacji wewnętrznej to wówczas należy
postępować, jak w przypadku opisanym w pkt. a.
Zrozumieniu idei samooceny może sprzyjać szkolenie
osób, które będą uczestniczyć w tym procesie, aby posiadały
one przynajmniej podstawową wiedzę o kontroli zarządczej,
rozumiały cele samooceny oraz zapoznały się ze sposobem jej
przeprowadzenia. Trafna wydaje się wskazówka zawarta
w komunikacie Ministra Finansów, iż można wziąć pod uwagę
zapewnienie uczestnikom samooceny doraźnej pomocy, np.
poprzez wyznaczenie osoby do bieżącego kontaktu. W przypadku dużej liczby respondentów, można rozważyć opracowanie szkolenia w formie elektronicznej lub co najmniej opracowanie instrukcji wyjaśniającej cel samooceny i sposób wypełniania
ankiet. Równie ważnym zagadnieniem, które kreuje poglądy
pracowników co do idei samooceny jest wybór czasu na jej
przeprowadzenie. Nie może to być czas niedostosowany do
zakresu samooceny, uniemożliwiający dokładne zapoznanie się
z problemami ujawnionymi podczas samooceny. Należy wziąć
także pod uwagę, iż wyniki samooceny powinny być przeanalizowane w terminie umożliwiającym sporządzenie rzetelnego
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
Wskazówki zawarte w komunikacie Ministra Finansów, odnoszące się do analizy i udokumentowania wyników samooceny
przypominają podstawowe wytyczne dotyczące zarządzania
przez wyjątki. Stwierdzono bowiem, iż przed przystąpieniem do
analizy ankiet należy określić próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze, które wymają interwencji kierownictwa i przeprowadzenia dodatkowych badań, aby poznać przyczyny wskazania
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przez uczestników samooceny ryzyk lub słabości kontroli wewnętrznej oraz wskazać działania naprawcze.
Dobrze przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej
powinna pozwolić nie tylko na ustalenie jak jest i dlaczego tak
jest. Powinna przyczyniać się do realizacji następujących celów:
1) systematycznego doskonalenia sposobu realizacji zadań;
2) wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w zakresie doskonalenia zawodowego; 3) eliminowania poczucia braku zaufania.
Raz jeszcze należy podkreślić, iż samoocena niesie ze sobą,
oprócz efektów pozytywnych, również zagrożenia. Może być
wykorzystana jako narzędzie służące realizacji partykularnych
interesów – podania nieprawdy w następstwie zmowy o działalności kierownika przez nieuczciwych pracowników, dążących do
jego (jej) zmiany. Z badań własnych autora niniejszej publikacji
wynika, że pracownicy w celu usunięcia swojego kierownika
i przywrócenia poprzedniego stanu charakteryzującego się
niesprawiedliwym dla innych podziałem nagród i zakresem
przydzielanych zadań ale bardzo korzystnym dla nich, posuwali
się do redagowania i pisania anonimów do różnych instytucji,
a także informowania ustnie przedstawicieli ogólnopolskich
związków zawodowych o rzekomym mobbingu w miejscu pracy.
Do wyników samooceny w warunkach nieprzygotowanych do
tego kulturowo organizacji należy zatem podchodzić z dużą
ostrożnością. Zawsze należy weryfikować sformułowane oceny
przy pomocy innych metod i technik zgodnie z założeniami
triangulacji. Wytyczne w zakresie dokumentowania celu, zakresu i wyników samooceny służą uzyskaniu wiedzy jawnej
w organizacji. Przygotowany raport powinien zostać przekazany
kierownikowi jednostki oraz wspólnie omówiony, a także przekazany audytowi wewnętrznemu oraz komitetowi audytu.
Reasumując, kontrolę zarządczą można wykorzystać do
kreowania wizerunku organizacji i akumulacji zasobów strategicznych a następnie osiągania przewagi konkurencyjnej, biorąc
pod uwagę, że jest ona rezultatem percepcji i interpretacji pozycji organizacji dokonywanej przez jej członków oraz jej otocze139
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nie. Przewidywanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
powinno uchronić organizację od efektów funkcjonowania
w warunkach turbulentnego i coraz mniej poddającego się predykcji otoczenia. Jednakże, czy nie jest to idealistyczne postrzeganie rzeczywistości? Racjonalność działania, skuteczność, efektywność kontroli zarządczej jest uwarunkowana subiektywnymi poglądami jej uczestników, kulturą organizacyjną.
Sposób organizacji kontroli zarządczej zależy od wpływów politycznych, interesów pracowników, nagłych zdarzeń. Nie ma
pewności, czy w trakcie samooceny kontroli zarządczej wskazane zostaną przyczyny aberracji organizacji, gdy ich ujawnienie będzie skutkować pogorszeniem sytuacji większości uczestników samooceny. Dokonywane wybory będą zatem pochodną
przyjętych wartości, ale także uwarunkowań poznawczych.
Decyzje cechuje relatywizm, a wagi zmiennych interweniujących
nie są jednakowe w poszczególnych organizacjach. Formalizacja kontroli zarządczej powoduje, iż proces ten może być pozbawiony cech heurystyki. Może natomiast zaistnieć negatywna
autonomizacja. Przyjęte metody i techniki nie pozwalają na
pozyskanie w pełni wiarygodnych danych.
Jakie z tego płyną wnioski dla wdrażających kontrolę zarządczą w organizacjach publicznych? Proces tworzenia
i wdrażania kontroli zarządczej ma charakter interpretatywny.
Oznacza to, że zamiast uporządkowanego obiektywnego przewidywania zmian dochodzi do interpretowania i zmieniania organizacji w następstwie zdarzeń emergentnych. Wprowadzane
zmiany są wynikiem ograniczonej racjonalności i tworem kulturowym, z określonymi zachowaniami, a czynniki emocjonalne
i intuicyjne mają zgodnie z założeniem A.R. Damasio znaczący
udział w selekcji wariantów decyzyjnych [Sułkowski, 2012, s.
214-216].
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2.5. Metodologia kontroli zarządczej
Problematyka funkcjonowania kontroli zarządczej
w organizacjach publicznych a także samych organizacji publicznych może być badana z uwzględnieniem podejść badawczych: nomotetycznego lub idiograficznego. Na tym etapie trudno jednoznacznie wskazać, które z podejść wydaje się być
trafniejsze. Podejście idiograficzne będzie właściwe, gdy celem
jest poznanie zjawiska w konkretnym kontekście po to, aby
wyjaśnić jego mechanizm. Jeśli natomiast celem będzie sformułowanie prawa ogólnego, to badania będą prowadzone zapewne
w podejściu nomotetycznym. Inną ważną kwestią z punktu widzenia doboru metod badań, determinującą orientację aksjologiczną jest wybór paradygmatu. Na potrzeby niniejszej publikacji
przyjęto implicite typologię paradygmatów G. Burrela i G. Morgana, zmodyfikowaną przez Ł. Sułkowskiego. W paradygmacie
neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno-systemowym weryfikacja prawdy będzie przebiegać za pomocą obiektywnych metod
ilościowych. Choć można zidentyfikować związek przyczynowoskutkowy w działalności organizacji publicznej, trudno założyć,
że procesy w niej występujące mają zawsze charakter obiektywny. Często jest zupełnie inaczej. Dominują rozgrywki nie
mające nic wspólnego z założeniem, iż celem osób zatrudnionych w takiej organizacji jest przede wszystkim jak najlepsza
realizacja interesu publicznego. Organizacje funkcjonują w warunkach braku równowagi. Przyjęcie paradygmatu interpretatywno-symbolicznego pozwala na koncentrację wysiłku badawczego na opisywaniu współzależności w złożonych strukturach.
Organizację tworzą ludzie, którzy poddawani są socjalizacji,
internalizacji. Należy zatem pozyskać informacje o motywach
ich działań. Takie podejście pozwala na uchwycenie wielu jednostkowych zjawisk, ale badania nie muszą prowadzić do uzyskania jednego spójnego obrazu. Z kolei w nurcie krytycznym,
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założenia leżące u jego podstaw mają charakter ideologiczny,
uwarunkowany orientacją aksjologiczną badacza, co może
wpływać na wynik badań. Uwzględniając powyższe ograniczenia wydaje się, iż badanie funkcjonowania kontroli zarządczej
w organizacjach publicznych, zwłaszcza jego wpływu na etyczne postępowanie pracowników i kierowników, jako zjawiska
słabo rozpoznanego, powinno przebiegać w ramach strategii
pluralizmu epistemologicznego z wykorzystaniem triangulacji
danych i metod zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Podzielam pogląd Ł. Sułkowskiego, iż oznacza to gotowość nieortodoksyjnej integracji metod badawczych zaczerpniętych z różnych paradygmatów [Sułkowski 2013, s. 41, 278-283, Niemczyk
2013, s. 21].
Realizując różne zadania publiczne kierownictwo organizacji publicznych napotyka na problemy zarządzania wymagające rozwiązania. Wśród podejść służących rozwiązaniu problemów w zarządzaniu można wyróżnić dwa podstawowe: podejście opisowo-ulepszające i funkcjonalno-wzorujące. W podejściu opisowo-ulepszającym, zwanym metodą diagnostyczną,
najważniejsza jest rejestracja stanu faktycznego, który jest poddawany krytycznej analizie i ocenie w celu zaprojektowania
wariantów usprawnień. Metoda diagnostyczna opiera się na
założeniu, iż organizację można usprawnić tylko w drodze identyfikacji, diagnozy i oceny stanu istniejącego, wykryciu wszelkich
nieprawidłowości oraz zaprojektowaniu i wdrożeniu niezbędnych
ulepszeń. Procedura rozpoczyna się od określenia celu
i przedmiotu badania. Ogólnym celem jest zawsze poprawa
funkcjonowania organizacji. Celem szczegółowym może być
udoskonalenie funkcjonowania poszczególnych podsystemów
organizacji.
W procesie wyboru przedmiotu badania należy brać pod
uwagę kryteria: ekonomiczne (obniżka nakładów itp.), techniczne (skrócenie czasu wydawania decyzji administracyjnych,
obsługi klienta), społeczne (poprawa warunków pracy itp.), środowiskowe. Następnym etapem, po określeniu celu i przedmiotu
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badania, jest rejestracja stanu faktycznego. Rejestracja stanu
faktycznego następuje w drodze: obserwacji, wywiadu, ankiety,
analizy dokumentacji. Następnym, trzecim etapem jest ocena
i analiza stanu faktycznego a w dalszej kolejności wybór wariantu optymalnego. Generowaniu pomysłów służą prezentowane
wcześniej techniki heurystyczne. W trakcie czwartego etapu wyboru rozwiązania optymalnego, według określonych wcześniej kryteriów (celowość, możliwości realizacyjne, ekonomiczność, bezpieczeństwo pracy, warunki pracy, ochrona środowiska, itp.) dochodzi do poszukiwania źródeł usprawnienia organizacji w obszarze pięciu podstawowych sposobów (kierunków,
możliwości) doskonalenia organizacji, tj.: eliminacji, zamiany,
łączenia, dzielenia, upraszczania. Wybór wariantu usprawnienia
powinien odbywać się dwuetapowo: poprzez selekcję wstępną
i ostateczną. Ostatnia fazą w metodzie diagnostycznej jest
wdrożenie projektu w życie i kontrola realizacji [Mikołajczyk,
1998., s. 26-74, Dobrowolski, 2008]. Oczywiście prezentowane
wyżej podejście nie ma charakteru statycznego.
Stosując metodę diagnostyczną w celu reorganizacji warto
pamiętać o regule przekory, która głosi, iż pracownicy objęci
reorganizacją zwykle sprzeciwiają się wszelkim zmianom warunków i metod pracy. T. Kotarbiński przestrzega, że przy zbyt
szybkim tempie reorganizacji można zaprzepaścić dotychczasowe wdrożenia a nie zdobyć nowych. Warto również pamiętać,
iż wdrażanie zmian jest korzystne wówczas, gdy suma efektów
wynikających z wdrożenia (nie tylko w wymiarze finansowym)
przekracza wysokość poniesionych nakładów [Dobrowolski,
2008, Mikołaczyk, 1998, s. 47].
Podejście funkcjonalno-wzorujące to takie w którym opis
stanu faktycznego zastępuje się projektowaniem stanu idealnego a następnie szuka sposobów zaadoptowania stanu idealnego do istniejących warunków i możliwości realizacyjnych. Jest
to zatem metoda prognostyczna. W projektowaniu organizacji
metodą prognostyczną konstrukcja systemu idealnego jest tylko
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jednym z wielu etapów badawczych [Bieniok (red.), 1997, s. 80].
Tryb procedury G. Nadlera obejmuje następujące etapy:
 określenie celu i funkcji projektowanego systemu oraz
wynikających z tego zadań,
 opracowanie koncepcji systemu idealnego,
 gromadzenie informacji o rzeczywistych warunkach,
ograniczeniach, które uniemożliwiają wdrożenie systemu idealnego,
 projektowanie wariantów kompromisowych przez modyfikację, wymianę elementów nierealnych tkwiących w
systemie idealnym na elementy zdeterminowane istniejącymi w rzeczywistości warunkami i ograniczeniami,
 wybór optymalnego (zalecanego ) wariantu projektowanego systemu,
 szczegółowe zaprojektowanie systemu,
 analiza składników zaprojektowanego systemu i ich
weryfikacja,
 testowanie systemu,
 wdrażanie systemu,
 kontrolowanie funkcjonowania systemu oraz analiza
efektów [Bieniok (red.), 1997, s. 79-87, Dobrowolski,
2008].
Kolejnym podejściem, które można wykorzystać w doskonaleniu funkcjonowania organizacji jest analiza wartości. Powstanie tej metody, zwanej także podejściem funkcjonalnym,
spowodowane było względami ekonomicznymi i wynikającymi
stąd potrzebami rozwiązywania problemów funkcjonowaniu
przedsiębiorstw. Historyczną przesłanką innego niż dotychczas
spojrzenia na produktywność pracy i efektywność procesów
produkcyjnych były zmieniające się relacje pomiędzy kosztami
robocizny a innych kosztów wytwarzania, w szczególności kosztów materiałów oraz maszyn i urządzeń [Mikołajczyk, 1998, s.
293-305]. W początkowym stadium produkcji przemysłowej
ważną pozycję kosztów wytworzenia produktu jednostkowego
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stanowiły koszty wynagrodzeń robotników. Wydajność poszczególnych pracowników była barierą wzrostu liczby wytwarzanych
wyrobów. Mechanizacja procesów wytwarzania wpłynęła na
wzrost wydajności. Pojawiły się jednakże inne trudności. Po
pierwsze, bariera surowcowa. Po drugie, potrzeba zagwarantowania wysokiego poziomu jakościowego produkowanych wyrobów przy równoczesnym obniżaniu kosztów własnych produkcji
[Dobrowolski, 2008, s. 53-59].
Zasługą L.D. Milesa było wykazanie, że należy analizować
funkcje produktu, koszty realizacji tych funkcji oraz konsekwencje ekonomiczne projektowania i modernizowania wyrobów
gotowych. Oznaczało to połączenie dwóch oddzielnych dotychczas kierunków doskonalenia wyrobów tj. technicznego i ekonomicznego w jeden nurt techniczno – ekonomiczny. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku metodę zaczęto stosować
także do procedur administracyjnych („Value Administration”,
„Value Organization”) [Ibidem].
Konsekwencją analizowania funkcjonalności wyrobów było
przyjęcie wymogu pracy zespołowej w toku postępowania badawczego i zapewnienie jego interdyscyplinarnego charakteru
oraz wykorzystanie technik heurystycznych aktywizujących
twórcze myślenie. W Stanach Zjednoczonych zaczęto szerzej
stosować analizę wartości od 1959 roku, po tym jak metoda ta
została zaprezentowana podczas konferencji zorganizowanej
przez Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu
Elektronicznego. W 1959 roku z inicjatywy L. D. Milesa powstało
stowarzyszenie propagatorów analizy wartości (Society of American Value Engineering) [Ibidem].
Krajem, który niezwykle szybko zainteresował się nową
metodą była Japonia. Przyjęto założenie, że możliwość zwycięstwa na rynku przyniosą wyroby tańsze od dotychczas produkowanych, posiadające jednakże te same walory użytkowe.
W Europie Zachodniej metoda analizy wartości została wprowadzona w latach sześćdziesiątych początkowo w filiach koncernów amerykańskich, a następnie w Niemczech, Wielkiej Bryta145
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nii, Francji oraz krajach skandynawskich. W krajach bloku
wschodniego podstawowy problem stanowiły permanentne braki
zaopatrzenia, a przedsiębiorstwa cechowały się na ogół nieudolnością we wprowadzaniu zmian. Jednak w byłej Czechosłowacji rozpoczęto stosowanie analizy wartości, organizując zakładową komórkę analizy wartości w jednym z państwowych
przedsiębiorstw. Omawianą metodę zastosowano w przemyśle
motoryzacyjnym. W byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej prace nad wdrożeniem metody analizy wartości prowadził
Instytut Przemysłu w Cheimnitz (byłe Karl – Marx – Stadt).
W Polsce początki stosowania analizy wartości miały miejsce
w zakładach Pafawag, gdzie badaniu poddano element wózka
wagonu towarowego i w efekcie obniżono koszt wytworzenia, co
wówczas nie miało jednakże aż tak wielkiego znaczenia [Ibidem].
L.D. Miles zdefiniował istotę i cele analizy wartości jako:
zorganizowane, twórcze postępowanie, którego celem jest efektywne wykrywanie zbędnych kosztów, to jest takich które nie
podnoszą ani jakości, ani użyteczności, czy też trwałości, ani
innych cech zewnętrznych pożądanych przez odbiorców.
W powyższej definicji L.D. Miles zwraca uwagę na istotną zaletę
metody, która pozwala eliminować zbędne koszty wyrobu bez
pogorszenia ich wartości użytkowej [Ibidem]. W odniesieniu do
organizacji publicznych podejście funkcjonalne można scharakteryzować w sposób następujący. Jest to zorganizowana metoda badawcza, mająca na celu ustalenie możliwości poprawy
funkcjonalności i obniżenia wydatków związanych z realizacją
interesu publicznego [Ibidem]. Funkcją w analizie wartości jest
możliwość realizacji określonego zadania. W analizie wartości
odpowiadamy na następujące pytania: 1) Jakie funkcje realizuje
dana organizacja, a jakie powinna z punktu widzenia użytkownika usług publicznych?; 2) W jaki sposób można zaprojektować
przy mniejszych nakładach lepsze i tańsze warianty realizowanych zadań publicznych, odrzucając dotychczasowe rozwiązania?
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Formułowanie funkcji nie jest sprawą oczywistą. Zadanie
jako całość a także poszczególne jego elementy składowe mogą spełniać różnorodne funkcje. A zatem wydaje się oczywiste,
że należy przede wszystkim określić funkcje podstawowe.
W dalszej kolejności funkcje pomocnicze i zbędne. Wśród zasad
dokładnego poznania i formułowania funkcji wymienia się: zasadę zespołowości, zasadę odpowiedniej atmosfery w pracy,
zasadę zwięzłości, zasadę odpowiedniego stopnia szczegółowości funkcji, zasadę wieloaspektowości. Wśród podstawowych
technik ustalania funkcji należy wymienić: 1) technika wejście/wyjście; 2) tabela funkcji. Wartością w podejściu funkcjonalnym jest najniższy koszt spełnienia określonych funkcji.
A zatem z punktu widzenia analizy wartości usługa publiczna
będzie posiadała tym większą wartość, im w większym stopniu
będzie zaspokajała potrzeby użytkowników a zarazem będzie
się charakteryzowała niewielkimi nakładami niezbędnymi do jej
wykonania.
L.D. Miles określając atrybuty nowej metody badawczej
wyróżnił funkcjonalne podejście do rozwiązywania problemów,
równoległe analizowanie funkcji jak i kosztów oraz zespołowy,
interdyscyplinarny charakter pracy w toku postępowania badawczego, możliwość wykorzystania technik twórczego rozwiązywania problemów. Funkcjonalne podejście w analizie wartości
składa się z etapów: 1) określenie przedmiotu badania; 2) określenie funkcji; 3) ustalenie zakresu realizowanych funkcji;
4) ustalenie niezbędnych funkcji; 5) twórcze poszukiwanie rozwiązania problemu; 7) zaprojektowanie nowej usługi [Ibidem].
Kolejną metodą służącą rozwiązaniu problemów zarządzania jest badanie metod pracy definiowane, jako systematyczne rejestrowanie, analizowanie i krytyczna ocena istniejących lub proponowanych sposobów wykonania pracy oraz zaprojektowanie i wprowadzenie w życie metod łatwiejszych
i bardziej efektywnych [Mikołaczyk, 1998, s. 133]. Badanie
i organizowanie pracy biurowej obejmuje techniki związane
z pracą administracyjno-biurową, w większości zbieżne z tech147
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nikami organizatorskimi stosowanymi w przemyśle. Celem metody jest wzrost efektywności organizacji poprzez racjonalizację
procedur, przebiegów pracy, metod i systemów komunikowania
i kontroli oraz struktury organizacyjnej. Analizując organizację
zwraca się uwagę na sposób, w jaki instytucja jest zorganizowana dla osiągnięcia jej funkcji podstawowych. Celem postępowania jest wprowadzenie takich rozwiązań, aby można było
osiągnąć założone cele w sposób bardziej efektywny. W ramach
analizy informacji bada się potrzeby informacyjne instytucji.
Celem jest zapewnienie, aby właściwe informacje dochodziły do
właściwych osób i miejsc we właściwym czasie. Analiza działalności pozwala na badanie komórek organizacyjnych, sposobów
i metod wykonywania pracy [Mikołajczyk, 1998, s. 340, Dobrowolski, 2008, s. 62-67].
Badania tworzenia i obiegu informacji rozpoczynają się od
ustalenia celu, jakiemu informacje służą. Jakie działania podjęto
w następstwie pozyskania informacji. W praktyce można spotkać się z dwoma podejściami: a) dążeniem do tworzenia jak
największej liczby danych opisowych i statystycznych, którego
punktem wyjścia jest przekonanie, że im większym zakresem
informacji się dysponuje, tym większa istnieje możliwość ich
przetworzenia i analizy; b) maksymalne ograniczenie informacji
ze względu na koszt ich tworzenia i przekazywania. Tu z kolei
istnieje zagrożenie utraty informacji ważnych dla kierownictwa.
Owe zagrożenie może wynikać z nieprecyzyjności danych, czy
też niedostosowania danych do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
Kolejnym zagadnieniem, jakie należy wziąć pod uwagę jest czas
przekazywania informacji. Nieterminowość może mieć swoje
źródło nie tylko w niewłaściwej strukturze organizacyjnej, ale
w stosunkach międzyludzkich (niechęć między ludźmi itp.),
niedostosowania kwalifikacji kadry do potrzeb instrumentalizacji
zarządzania. Nie można również pominąć kwestii komplementarności komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, a zatem procesu, w którym członkowie organizacji komunikując się między
sobą w ramach wykonywania swoich zadań, stają się nośnikami
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informacji i podmiotami komunikowania z otoczeniem. Członkowie organizacji komunikując się z otoczeniem, np. z klientami,
przekazują obraz instytucji, w której pracują. Zagadnienie to,
choć znane od lat, wydaje się w dalszym ciągu niedoceniane
w Polsce. Oprócz wspomnianej wyżej komunikacji zewnętrznej
operacyjnej, istnieje także komunikacja zewnętrzna strategiczna
uczestnicząca – na przykład udział członka danego urzędu
w komisji dyscyplinarnej ministerstwa. Choć taki kontakt nie
musi wpływać na bieżącą sytuację urzędu, może być pomocny
w określonych sytuacjach w przyszłości (tworzenie pozytywnych
skojarzeń w pamięci decydentów) oraz komunikacja zewnętrzna
strategiczna obserwująca – najwcześniejsze uzyskiwanie informacji o działaniach innych podmiotów, zmianach prawnych,
technicznych i innych. Analiza takich informacji stanowi podstawę decyzji kierowniczych [Ibidem].
Racjonalizując obieg dokumentów należy uwzględnić następujące zagadnienia: 1) czas obiegu dokumentów powinien
być jak najkrótszy; 2) efektywność możliwie najwyższa; 3) liczba
punktów zatrzymań na trasie obiegu dokumentów powinna być
jak najmniejsza; 4) czas oczekiwania na załatwienie sprawy jak
najkrótszy, a odległość pomiędzy punktami zatrzymań możliwie
skrócona; 5) praca na każdym stanowisku powinna być zminimalizowana, co oznacza, iż należy unikać powtarzania tych
samych czynności, przygotowywania tych samych informacji.
Istotnym czynnikiem związanym z obiegiem dokumentów jest
czas załatwienia sprawy. Oblicza się go dzieląc czas opracowania dokumentu przez sumę czasu przemieszczenia dokumentu
i czasu postoju [Mikołaczyk, 1998, s. 230-244, Dobrowolski,
2008, s. 62-67].
Jednym z problemów badawczych wymagających rozwiązania jest wpływ kontroli zarządczej na instytucje nieformalne.
Narzędziem badawczym służącym do pomiaru postaw pracowników może być kwestionariusz składający się z pytań, gdzie
odpowiedzi zaznaczane są z wykorzystaniem siedmiopunktowej
skali Likerta. Należy mieć na uwadze, iż słabą stroną prowa149
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dzenia badań wyłącznie przy wykorzystaniu kwestionariusza
będzie subiektywizm otrzymanych odpowiedzi. Zmniejszeniu
subiektywizmu odpowiedzi może pomóc stosowanie kilku pytań
do oceny jednego problemu. Badacz może stanąć także przed
kolejnym dylematem. Mianowicie, badania ilościowe pozwalają
na ocenę odczuć decydentów na temat danego zjawiska a nie
na ustalenie jego poziomu. Argumentu przeciwnego dostarcza
konstatacja, iż relatywizm dokonywanych wyborów istnieje,
a subiektywne odczucia mają wpływ na podejmowane decyzje,
co wykazali D.W. Lyon, G.T. Lumpkin, G.G. Dess [Dyduch,
2013, s. 164]. Z pewnością należy zastanowić się nad wadami
metody ankietowej. Mianowicie, wymuszenie formułowania
opinii, narzucenie pytań, brak możliwości uchwycenia podświadomych aspektów działań oraz nadmierną koncentrację na
dążeniu do pomiaru – kwantofrenię [Mehan, Wood, 1975, s. 48,
Sułkowski, 2013, s. 37].
Pomocne w badaniu postaw i motywacji pracowników są
metody psychologiczne zaczerpnięte z antropologii kulturowej –
techniki obserwacji uczestniczącej, wywiady pogłębione, analiza
tekstu. Można zastosować teorię ugruntowaną B. Glassera i A.
Straussa, która zakłada implicite, że należy odrzucić funkcjonalistyczne podejście zakładające badanie danego zjawisku przy
wykorzystaniu wcześniej przygotowanych założeń, modelu.
Takie podejście bowiem prowadzi do potwierdzenia wcześniejszych założeń. W trakcie gromadzenia i analizowania materiału
dochodzi się do ustalenia rozwiązań [Sułkowski, 2013, s. 39].
Samoocenę kontroli zarządczej można pojmować jako autoetnologię, a zatem badanie organizacji z perspektywy jej
uczestnika. Przedstawicielami tej metody są m.in. N. Denzin,
M.R. Louis, C. Ellis, A.P. Bochner. Wykorzystując wyniki analiz
działalności organizacyjnej pozyskane w następstwie samooceny kontroli zarządczej oraz audytu należy mieć na uwadze, iż de
facto badania takie można określić jako studium przypadku,
a to, uwzględniając kontekstowość tej metody, implikuje pewne
konsekwencje. Mianowicie, należy uwzględnić wpływ otoczenia
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na organizację, niepełne informacje o okolicznościach, jakie
wpłynęły na dokonywane wybory i które mogą być nieimitowane. Pozyskane informacje mają zatem charakter sytuacyjny
[Czakon, 2013, s. 94].
Zastosowanie strategii pluralizmu epistemologicznego pozwoli na wykorzystanie różnych metod, w tym jakościowych,
pozwalających na głębszą analizę badanego zjawiska. Badanie
organizacji w ramach kontroli zarządczej powinno przebiegać
z wykorzystaniem metod i technik sprzyjających spójności podstaw empirycznych wnioskowania [Kostera, 2003, s. 98]. To
wymusza stosowanie zasady triangulacji danych, badacza oraz
metodologicznej. Jakie metody badawcze są komplementarne
w procedurze triangulacji? Rejestracja stanu istniejącego, która
służy rozwiązywaniu problemów, odbywa się przy wykorzystaniu
techniki obserwacji, analizy dokumentacji, wywiadu, ankiety.
Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje obserwacji: pasywną
oraz aktywną. Podczas tej pierwszej obserwujący pozostaje na
uboczu określonego procesu, zdarzeń, w drugiej metodzie odwrotnie. W trzeciej technice zwanej samoobserwacją obserwujący nie uczestniczy bezpośrednio w obserwacji procesów lecz
zachęca do dokumentowania wykonywanych czynności. Technika ta jest szczególnie przydatna w badaniu organizacji oraz
znaczącego czynnika wiążącego podstawowe elementy składowe organizacji, jaki stanowi informacja i sposoby jej przekazywania. Badanie przepływu informacji w czasie i przestrzeni
możliwe jest poprzez dołączenie do dokumentu formularza –
karty obiegu dokumentu, na którym pracownicy poszczególnych
komórek organizacyjnych badanej instytucji odnotowują dane
dotyczące przemieszczeń dokumentu, czasu opracowywania,
oczekiwania. Technika ta można służyć do badania podejmowanych czynności, choćby poprzez odnotowanie rodzaju
i liczby analizowanych dokumentów niezbędnych do opracowania innego dokumentu. Omawiana technika jest korzystna nie
tylko z punku widzenia liczby dokumentów, jakie można przeanalizować w krótkim okresie czasu, ale również stosunkowo
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niewielkiego kosztu badania. Wśród słabości omawianej techniki
można wymienić subiektywizm rejestrującego, mniejszą wiarygodność danych poprzez brak kontroli nad rzetelnością zapisów. Do przedstawienia w graficzny sposób obiegu dokumentów mogą być wykorzystane wykresy obiegu dokumentu, które
ilustrują poszczególne fazy poddawania dokumentu określonym
operacjom w związku z przejściem pomiędzy poszczególnymi
stanowiskami pracy [Mikołajczyk, 1998, Dobrowolski, 2008].
Obserwacja pasywna może być stosowana, gdy jej celem
jest ustalenie przestrzegania obowiązujących procedur, interakcji pomiędzy pracownikami jednostki lub innymi osobami, oględzin rzeczy. Obserwacja aktywna nazywana też obserwacją
bezpośrednią uczestniczącą polega na włączeniu członka zespołu badawczego, w działalność jednostki i wykonywaniu operacji możliwych do realizacji bez specjalistycznego szkolenia.
W omawianej technice można wyróżnić dwa typy działań. Po
pierwsze obserwacja ukryta, gdzie członek zespołu wykonuje
wspomniane wyżej operacje nie informując o przynależności do
zespołu badawczego oraz obserwację jawną, gdzie obserwator
informuje obserwowanych kim jest. Stosowanie obserwacji
ukrytej nasuwa wątpliwości natury moralnej, oraz może stwarzać problemy w opublikowaniu wyników obserwacji. Natomiast
słabością obserwacji jawnej jest możliwość zmiany zachowań
przez obserwowanych poprzez dostosowanie ich do hipotetycznych wymogów obserwującego [Ibidem].
Zagadnienie przemieszczania się ludzi stanowi problem
organizacyjny w organizacjach publicznych obsługujących obywateli. Do rejestracji przemieszczania się pracowników i osób
załatwiających sprawy urzędowe, z uwzględnieniem kierunku
tego przemieszczania, można wykorzystać tzw. tablice krzyżowe przemieszczeń. Służą one do przedstawienie kierunku
przemieszczania się ludzi w określonym obszarze, budynku. Na
tablicy nie rejestruje się przejść jednego pracownika, lecz częstotliwość „odwiedzania” określonych punktów [Mikołajczyk,
1998, s. 79, 151, Dobrowolski, 2008].
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Niezbędne informacje można uzyskać w drodze wywiadu,
a zatem rozmowy prowadzonej w ściśle określonym celu przez
dwie osoby: prowadzącego wywiad i rozmówcę, przy czym
osoby te muszą pozostawać w bezpośrednim kontakcie dla
pogłębienia posiadanych już informacji o istotnych zagadnieniach i współzależnościach zjawisk, a w przypadku badania
złożonych zagadnień nieanalizowanych wcześniej, do zdefiniowania roli podmiotów współuczestniczących w wykonywaniu
zadań, ustalenia opinii co do przyczyn podjęcia określonych
decyzji i to zarówno wewnętrznych, jak i mających swoje źródło
w otoczeniu. Stopień subiektywności ocen odnoszących się do
przyczyn podjęcia określonych decyzji może być bardzo wysoki
i wiązać się z chęcią przeniesienia odpowiedzialności na inne
osoby lub czynniki obiektywne. Dlatego też ważne jest aby
skonfrontować informacje pozyskane w drodze wywiadu z innymi źródłami informacji [Kownacki, Rummel-Syska, Warszawa
1982, s. 281]. H. Savall i V. Zardet trafnie zauważają, iż należy
dążyć do ograniczenia subiektywizmu poprzez: 1) prowadzenie
rozmowy na ten sam temat przynajmniej z dwiema osobami; 2)
oprócz wywiadu, pozyskać informacje z innych źródeł, podjąć
działania, aby uzyskać pełny przekrój osób udzielających informacji; 3) systematycznie określać wartość informacji niezbędnych do ustalenia wymiernych następstw dysfunkcji; 4) oddzielać informacje pewne od prawdopodobnych [Savall, Zardet,
1989, s. 231]. Można wyróżnić szereg odmian wywiadu (w literaturze socjologicznej wymienia się m.in. wywiad diagnostyczny,
terapeutyczny, partnerski). Jedną z odmian wywiadu stanowi
wywiad swobodny – zbliżony do naturalnej rozmowy, ale prowadzony zgodnie z założonym celem i według opracowanego
wcześniej planu. Wywiad uporządkowany, stosowany wówczas,
gdy ważne jest by uzyskać odpowiedzi na te same pytania od
ustalonej liczby respondentów. Sposób przeprowadzenia tego
typu wywiadu jest podobny do techniki ankietowej, gdzie pytania
mają na ogół mają charakter zamknięty, zawierając listę odpowiedzi możliwych do wyboru przez respondenta [NAO 1999, s.
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3, NAO 1993, s. 9]. Taki sposób przygotowania pytań pozwala
na uzyskanie informacji bardziej o charakterze ilościowym aniżeli jakościowym. Respondenci poprzez odpowiedzi przedstawiają swoje opinie o danym zagadnieniu. Brak jest natomiast
odpowiedzi na pytanie dlaczego. Z tego też względu można
rozważyć włączenie pytań o charakterze otwartym, opisowym,
które pozwolą na pozyskanie dodatkowych informacji. Wywiad
jest przeprowadzany na podstawie wcześniej przygotowanego
kwestionariusza.
Inną odmianą wywiadu jest wywiad częściowo uporządkowany, w którym pytania formułowane są w ten sposób, iż respondenci udzielają odpowiedzi na przygotowane pytania oraz
są proszeni o przedstawienie swoich spostrzeżeń. Przeprowadzony wywiad powinien być udokumentowany. W notatce należy przedstawić dane osobowe uczestników wywiadu, cel, czas
i miejsce wywiadu, wyjaśnić sposób wyboru respondentów.
Odmianę wywiadu stanowi wywiad telefoniczny. Wśród zalet
takiego rozwiązania można wymienić łatwiejszy dostęp do szerokiej rzeszy rozmówców, zwłaszcza przy ich terytorialnym
rozproszeniu, łatwiejszy kontakt z rozmówcą. Wśród słabości
należy wymienić brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą co
uniemożliwia obserwację „mowy ciała”, niemożność przeprowadzenia wywiadu uporządkowanego wynikającą z trudności
w zapamiętaniu przez rozmówcę kilku odpowiedzi na pytania
[Dobrowolski, 2008].
Celem wywiadu szczegółowego jest pozyskanie informacji
poprzez formułowanie pytań o charakterze otwartym. Respondenci są zachęcani do przedstawienia swoich spostrzeżeń,
odczuć, doświadczeń. Można wyróżnić trzy rodzaje szczegółowego wywiadu: wywiad nieformalny, wywiad częściowo usystematyzowany, uporządkowany wywiad otwarto – zamknięty.
U podstaw wywiadu nieformalnego leży założenie, że powinien
on przyjąć postać naturalnej rozmowy i interakcji pomiędzy
respondentem a badającym. Badający powinien jednak zdefiniować przed przeprowadzeniem wywiadu co najmniej cele jakie
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zamierza osiągnąć przeprowadzając wywiad. Na przykład, pod
koniec wywiadu uzyskam informacje o oczekiwaniach respondenta odnośnie szkolenia. Tak sformułowany cel wywiadu zapewnia elastyczność w działaniu i umożliwia dogłębne przeanalizowanie opinii i ocen respondenta w przedmiocie badania.
Z drugiej strony pozyskiwanie informacji w ten sposób stwarza
możliwość przekazania przez respondenta szeregu często różnych tematycznie informacji, które mogą być trudne do przeanalizowania choćby z punktu widzenia czasu. Taka forma wywiadu
wymaga ponadto od badającego dobrych umiejętności
w zakresie komunikowania się, w tym równoczesnego słuchania, zapisywania i analizowania pozyskanych informacji. Cechą
charakterystyczną wywiadu częściowo usystematyzowanego
jest przygotowanie przed wywiadem listy tematów, które będą
omawiane z respondentem. Jednakże sam sposób formułowania pytań leży w gestii pytającego. A zatem pytania nie są ściśle
określone na etapie przygotowania wywiadu. Zaletą tej techniki
jest uporządkowanie tematu badania przy równoczesnym zapewnieniu swobody w zakresie zadawanych pytań, co pozwala
na skupienie uwagi na przedmiocie badania a nie na formie
wywiadu. Ponadto stwarza możliwość kontrolowania czasu
rozmowy [Ibidem].
Uporządkowany wywiad otwarto – zamknięty w swoim założeniu jest zbliżony do wywiadu uporządkowanego. Każdemu
z respondentów zadawane jest to samo pytanie przy użyciu tych
samych słów (tak jak w wywiadzie uporządkowanym), jednakże
główna różnica pomiędzy omawianymi wyżej rodzajami wywiadów polega na tym, iż w wywiadzie otwarto – zamkniętym
w większości stosuje się pytania otwarte, opisowe. Wśród zalet
tej techniki można wymienić możliwość kontrolowania czasu
wywiadu oraz łatwość analizowania odpowiedzi. Podstawową
słabością tej techniki jest natomiast jej sformalizowanie, które
może stwarzać barierę pomiędzy badającym i respondentem
i uniemożliwiać pozyskanie szeregu informacji [Ibidem]. Wywiad
grupowy stanowi technikę uzyskiwania w krótkim czasie infor155
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macji równocześnie od kilku respondentów. Można wyróżnić
wywiad grupowy określony oraz wywiad grupowy nieokreślony.
W tym drugim pozwala się uczestnikom na swobodną dyskusję
przy niewielkim udziale moderatora lub konsultanta. Natomiast
wywiad określony cechuje zadawanie uczestnikom dyskusji
przygotowanych wcześniej pytań. Powodzenie wywiadu zależy
w dużej mierze od właściwego doboru moderatora. Jego cechy
osobiste, w tym umiejętności komunikowania się, ale także
wiek, płeć i wykształcenie w znacznym stopniu mogą oddziaływać na rezultat wywiadu grupowego [Ibidem].
Źródło informacji stanowią dokumenty. W przypadku ogólnej diagnozy organizacyjnej dane pozyskane z dokumentów
stanowią podstawę do zapoznania się z organizacją, jej funkcjonowaniem i wynikami działalności. W badaniu metod pracy
analiza dokumentacji uzupełnia informacje zebrane w toku obserwacji i wywiadów. Zebrane informacje stanowią podstawę nie
tylko oceny istniejącej sytuacji, ale punkt wyjścia dla propozycji
zmian w projekcie organizacji pracy i sposobach jej wykonywania. Niewątpliwie najlepsza, z punktu widzenia badającego,
byłaby sytuacja, w której na podstawie dokumentów można
ustalić dysfunkcje i ich efekty. Taka sytuacja zdarza się jednakże nieczęsto. Badający musi wykazać się umiejętnością poszukiwania informacji w różnych dokumentach i określenia związku
przyczynowo-skutkowego. Na przykład analizując rejestr skarg
oraz poszczególne sprawy można wstępnie ustalić, czy źródeł
zwiększonej absencji nie należy poszukiwać w nierozwiązanych
konfliktach w miejscu pracy. Inny przykład – czy wśród przyczyn
wypadku nie należy upatrywać braku przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście
badający powinien przynajmniej w stopniu ogólnym posiadać
znajomość specyfiki pracy w biurze [Ibidem].
Przed przystąpieniem do zbierania informacji wynikających
z dokumentów należy dokonać klasyfikacji dokumentów. Jej
kryteriami mogą być: typ informacji stanowiącej przedmiot analizy, zakres analizowanej rzeczywistości, sposób przechowywa156
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nia dokumentów, sposób przetwarzania informacji. W sferze
organizacji formalnej można wyróżnić takie dokumenty, jak
schemat organizacyjny, regulaminy, zakresy czynności, księgi
służb, instrukcje, itd. W sferze ekonomiki: plany finansowe,
analizy ekonomiczne, sprawozdania finansowe. W sferze techniki a także technologii: prace badawczo-rozwojowe, plany inwestycyjne. Istnieje dokumentacja finansowo-księgowa, w tym
zakładowy plan kont, ewidencja środków trwałych, księga główna, księgi pomocnicze, ewidencja pozabilansowa, rejestry dłużników, akta spraw związanych z windykacją należności przeterminowanych. Istnieją również akta osobowe pracowników,
sprawozdania z działalności finansowej (np. sprawozdania
o dochodach, wydatkach, zobowiązaniach, należnościach),
sprawozdania ze stanu zatrudnienia [Ibidem].
Komplementarną metodą badawczą w procedurze triangulacji jest analiza artefaktów, która pozwala na zbadanie kulturowych cech obserwowanego zjawiska. Artefakty fizyczne, do
których można zaliczyć m.in. logo, wygląd budynku, układ przestrzenny, sposób ubierania się i przemieszczania, artefakty
językowe, jak m.in. anegdoty, wspólne wyrażenia, hasła, czy
w końcu artefakty behawioralne, jak m.in. sposób prowadzenia
narad, przyjmowanie nowych pracowników, tradycje, obyczaje,
są wyrazem kultury ludzi tworzących organizację [Stańczyk,
2013, s. 133].
Często pojawia się pytanie zadawane przez moich studentów, czy i jak wykorzystać studium przypadku. Czy na podstawie
analizy określonego zjawiska zachodzącego w określonej czasoprzestrzeni można wyciągnąć wnioski odnoszące się do całej
badanej populacji? Na implikacje kontekstowości studium przypadku zwraca uwagę W. Czakon stwierdzając, że: 1) poza badanym obiektem należy zbadać i ocenić jego otoczenie i wpływ,
jakie wywiera na obiekt; 2) zachodzi konieczność interakcji,
albowiem w momencie rozpoczęcia badań nie są znane wszystkie okoliczności jakie wpłynęły na przykład na podjęcie takiej,
a nie innej decyzji; 3) wiedza ma charakter sytuacyjny, gdyż
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ujawnione okoliczności mogły wystąpić tylko raz [Czakon, 2013,
s. 94]. Po co zatem bada się przypadki skoro wiedza ma charakter sytuacyjny? Po pierwsze, analiza przypadku pozwala na
wyjaśnienie zjawisk. Po drugie, pozwala na testowanie teorii. Po
trzecie, służą praktykom. Na podstawie na przykład błędów
popełnianych przez innych można wyciągnąć wnioski. Realizowana jest funkcja prewencyjna poznania. W. Czakon przywołuje
pracę R. Yina, który stwierdza, że studium przypadku można
wykorzystać, gdy: nie mamy zbyt dużej wiedzy w danym obszarze badań, określony obiekt, proces wymaga rozpoznania
w określonych warunkach, nie znany jest związek przyczynowoskutkowy [Czakon, 2013].
Na zakończenie tej części opracowania skonstatować należy, iż organizacja istnieje dzięki społecznej konwencji
o czym stanowi hermeneutyka zarządzania wraz z jej przedstawicielami m.in. F. Schleisermacherem. Zrozumienie zatem organizacji wymaga czasu i pozyskaniu informacji z wielu źródeł,
które mogą być obarczone osądami implicite, wynikającymi
z poprzednich doświadczeń, refleksji, dychotomicznym postrzeganiem rzeczywistości stanowiącym model kognitywny [Sułkowski, 2009].
Fragmentaryzacja rozwiązywania problemów zarządzania
zastępowana jest współcześnie podejściem przekrojowym, które
pozwala na identyfikację wzajemnych zależności, przyczyn,
całościowych skutków działania. Jedną z koncepcji, jaką można
wykorzystać w doskonaleniu funkcjonowania organizacji publicznych jest koncepcja transformacji (lean management),
a zatem dostosowania organizacji do warunków otoczenia
w drodze przekształceń. Owe dostosowanie się jest stałym
procesem racjonalizacji całej organizacji i stosunków
z otoczeniem, co ma prowadzić do unikania marnotrawstwa
zasobów m.in. poprzez eliminowanie zbędnej działalności, majątku, zmianę struktury organizacyjnej, wprowadzanie rotacji
pracy, stałe podnoszenia kwalifikacji. Koncepcja lean management opiera się na: 1) decentralizacji odpowiedzialności i kom158
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petencji w powiązaniu z decentralizacją systemu informacji
i zwiększenia roli samokontroli; 2) tworzeniu małych jednostek
organizacyjnych, opartych na strukturach zespołowych; 3) elastyczności struktury organizacyjnej; 4) stałym uczeniu i doskonaleniu się organizacji i jej pracowników [Lichtarski (red.), 1999].
W omawianej koncepcji priorytetowe znaczenie nadaje się
czynnikowi ludzkiemu. Ludzie stanowią najważniejszy element
organizacji. Preferowana jest praca zespołowa oraz kolegialne
podejmowanie decyzji, za których wykonanie odpowiedzialny
jest każdy członek zespołu. Zakłada się, że praca grupowa
wzmacnia identyfikację i motywację pracowników. Od pracowników wymaga się zaangażowania i stałego podnoszenia swoich
kwalifikacji. Cechą omawianej koncepcji jest również zmiana
podejścia do informacji. Nie ma ona stanowić atrybutu władzy,
lecz ma być dostępna w każdym miejscu pracy i w bieżącym
procesie usprawnień [Lichtarski (red.), 1999, s. 254-257].
Wśród narzędzi koncepcji lean management S. Nowosielski i G. Osbert-Pociecha wymieniają dywestycje oraz outsourcing. Dywestycje to planowane lub wymuszone warunkami
zewnętrznymi ograniczenie dotychczasowego zakresu działania
lub zaprzestanie określonej aktywności. Pojęcie to nie dotyczy
zawieszenia działalności spowodowanej strajkami itp. Celem
dywestycji m.in. jest minimalizacja strat zarówno bieżących jak
i przyszłych, pozyskanie środków na finansowanie nowych
przedsięwzięć. Z kolei outsourcing sprowadza się do zawężenia
zakresu zadań organizacji i powierzenia ich wykonywania partnerom zewnętrznym. Dzięki podjętym działaniom w tym zakresie
można lepiej analizować koszty działalności [Lichtarski (red.),
1999, s. 261-263].
Koncepcja Just-in-time, choć stosowana w logistyce może
być z powodzeniem wykorzystana w działalności organizacji
publicznych. Jest to organizowanie procesów zaopatrzenia,
wytwarzania i dystrybucji usług publicznych w taki sposób, aby
wszystkie te procesy były realizowane terminowo, a czas ich
realizacji był możliwie najkrótszy. W literaturze przedmiotu moż159
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na spotkać się ze stwierdzeniem, iż just-in-time to koncepcja
organizowania działań z uwypukleniem czynnika czasu, traktowania procesu tworzenia wyrobu w sposób systemowy, traktowania w sposób kompleksowy kosztów materiałów i informacji
(obniżka kosztów w jednym obszarze może spowodować zwiększenie kosztów w drugim obszarze). Omawiana koncepcja pozwala na ograniczenie strat związanych z nadmiernych gromadzeniem materiałów (przeterminowanie materiałów, koszty magazynowania), strat związanych z niepotrzebną pracą, strat
związanych z oczekiwaniem na produkt (przestoje) [Lichtarski
(red.), 1999, s. 277-279, Dobrowolski, 2008].
Spojrzenie na problematykę podnoszenia konkurencyjności poprzez jakość działania wpłynęło na pojawienie się koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management – TQM). Koncepcja ta była popularyzowana przez W.E.
Deminga, J.M. Jurana, K. Ishikawa, P.B. Crosby. Według norm
ISO kompleksowe zarządzanie jakością jest metodą zarządzania organizacją opartą na zaangażowaniu i współdziałaniu
wszystkich pracowników, których centralnym punktem zainteresowania jest jakość. Ma ona na celu, przez osiąganie zadowolenia klienta, zapewnienie organizacji długotrwałego sukcesu
[Steinbeck, 1998, s. 13]. W.E. Deming, były doradca amerykańskiego generała McArtura przedstawił koncepcję TQM w sposób
następujący [Bank, 1996, s. 76-78, Dobrowolski, 2008]:
 systematycznie dążyć do doskonalenia produktów
i usług,
 wyeliminować opóźnienia, usterki i błędy,
 kontrola nie może być jedynym sposobem zapewnienia
jakości,
 kierownictwo powinno stale poszukiwać problemów
i ponosić odpowiedzialność za doskonalenie procesu
zarządzania w wyniku, którego nastąpi poprawa jakości, zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów
działania,
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wprowadzać nowoczesne metody doskonalenia zawodowego,
skoncentrować się na wysokiej jakości pracy nie zaś na
normach ilościowych,
kreować zaufanie i wspierać wymianę informacji między różnymi szczeblami hierarchii organizacji,
przełamywać bariery między poszczególnymi działami
organizacji.

Filozofię W.E. Deminga można w uproszczeniu przedstawić w sposób następujący: zorientowanie na klienta, ciągłe
doskonalenie, jakość jako cel główny. J.M. Juran stwierdził, iż
kontrola jakości stanowi element zarządzania realizowany na
wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej. Oznacza to, że
należy:
 uświadamiać kierownictwu i pracownikom potrzebę
i szanse płynące dla organizacji z doskonalenia jakości,
 ustalić cele ciągłego doskonalenia,
 stworzyć organizację, która pomoże w osiąganiu celów
ciągłego doskonalenia,
 szkolić pracowników,
 przydzielać zadania problemowe i informować
o przebiegu prac,
 okazywać uznanie za osiąganie jakości w pracy. Ogłaszać wyniki. Odnotowywać sukcesy [Bank, 1996, s.
81].
Według J.M. Jurana wysoka jakość może być osiągnięta
przez jej projektowanie we wszystkich częściach organizacji.
A zatem należy planować jakość, kontrolować jakość, doskonalić jakość. Interesującą koncepcją TQM przedstawił J.S. Oakland, który stwierdził, iż opiera się ona na kilku prostych założeniach: 1) każdy w organizacji posiada swojego klienta (zewnętrznego i wewnętrznego – współpracownika, kierownika);
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2) każdy powinien znać swojego klienta; 3) organizacja powinna
podjąć działania, by spełnić oczekiwania wszystkich klientów.
Z kolei K.J. Zink, R. Hauer i A. Schmidt stwierdzają, iż TQM
opiera się na następujących zasadach: 1) jakość jest głównym
celem działalności organizacji; 2) jakość jest zadaniem każdego
w organizacji; 3) jakość jest pojęciem wielowymiarowym (kultura, systemy, procesy itd.); 4) jakość to zapobieganie wadom
a nie ich wykrywanie [Lichtarski (red.), 1999, s. 281].
K. Ishikawa odrzucił podejście klasyczne, iż kierownicy kierują a pracownicy wykonują i wskazywał, że za jakość odpowiedzialne są całe grupy, a nie poszczególni pracownicy. W jego
ocenie zarządzanie jakością wymaga stosowanie odpowiednich
instrumentów do, których zaliczył m.in. diagram ryby. Popularyzatorem TQM był także Amerykanin P.B. Crosby. Zauważył, że
osiąganiu jakości powinna służyć profilaktyka. A zatem należy
podjąć takie działania, aby unikać wykonywania zadań o złej
jakości. Standard jakości oznacza brak usterek nie zaś dopuszczalny poziom błędów. Aby zapewnić jakość w działaniu należy
zaangażować kierownictwo, powołać zespoły doskonalenia
jakości, wprowadzić kryteria jakościowe, zwiększyć poprzez
szkolenia świadomość wśród pracowników, czym jest jakość
i dlaczego jest ona taka istotna dla organizacji, określić cele
i zachęcać pracowników do samodoskonalenia się. Pracownicy
powinni informować kierownictwo o wszelkich trudnościach
związanych z osiąganiem jakości w pracy. Zdaniem A.V. Feigenbauma, aby osiągnąć wymierne efekty z wdrożenia TQM
należy: 1) rozpoznać potrzeby klientów aby móc je zaspokajać
i przewidywać kierunki zachowań konsumentów; 2) wdrożyć
działanie zorientowane na maksymalne zaspokojenia potrzeb
klientów; 3) wprowadzić takie rozwiązania techniczne, organizacyjne, które będą sprzyjać uzyskiwaniu dobrej jakości [Przybyła
(red.), 2001, s. 390-391].
Do podstawowych wyznaczników TQM zalicza się:
1) efektywność, stanowiącą wypadkową sprawnego zarządzania; 2) produktywność poprzez podnoszenie poziomu wiedzy,
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umiejętności, redukcję kosztów; 3) zespołowość podejmowanych działań; 4) zorientowanie na klienta – doskonalenie nie
tylko swojej działalności ale także partnerów; 5) elastyczność –
szybkie adaptowanie się do nowych warunków, innowacyjność,
wprowadzanie nieustannych zmian w funkcjonowaniu organizacji.
Wprowadzenie TQM w działalności organizacji wpływa na
jej funkcjonowanie, a zatem m.in. na jej strategię, politykę kadrową, styl kierowania. Wśród rozwiązań służących realizowaniu
TQM należy wymienić cykl podstawowych operacji menedżera,
który składa się z: wyznaczenia celu, organizowania, motywowania i informowania, pomiaru, rozwoju personelu. Kolejnym
rozwiązaniem jest proces doskonalenia, który przybiera postać
koła – ciągłego obiegu działań mających na celu ustawiczne
doskonalenie jakości. W TQM wykorzystuje się techniki odroczonego wartościowania (omówione w niniejszej książce). TQM
opiera się także na zarządzaniu procesami (doskonalenie procesu a nie funkcji, skoncentrowanie uwagi na efekcie końcowym, a nie poszczególnych czynnościach do niego prowadzących). W TQM wykorzystuje się również benchmarking [Przybyła (red.), 2001, s. 392-397]. Integralną częścią systemu zapewnienia jakości jest jego dokumentacja. Opisy powinny dotyczyć
polityki i strategii jakości, mechanizmów kontroli, itp. Należy
opracować księgę jakości, w której powinny znaleźć się informacje o polityce jakości, strukturze organizacyjnej, zadaniach
i zakresach odpowiedzialności, charakterystyce wymaganych
kwalifikacji pracowników na poszczególnych stanowiskach
i stosowanych systemach motywacji. Informacje zawarte
w księdze jakości mają charakter strategiczny, dający podstawy
do TQM. Natomiast na poziomie taktycznym tworzone są procedury, które stanowią, kto, kiedy i w jaki sposób podejmuje
działania na rzecz zapewnienia jakości działania. W końcu na
szczeblu wykonawczym tworzone są instrukcje, które stanowią
jak wykonać określone zadania [Licharski (red.), 1999, s. 286287].
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Kolejną koncepcją jaką z powodzeniem można wykorzystać w organizacji publicznej jest kaizen polegająca na ciągłym
doskonaleniu. Jest to stałe poszukiwanie doskonałości. Podstawą kaizen jest przekonanie pracowników, że wszystko można
zrobić jeszcze lepiej. Celem jest osiągnięcie takiego stanu,
w którym każdy pracownik będzie mógł przez cały czas tworzyć
wartość dodaną usługi. Proces poszukiwania i rozwiązywania
problemów w metodzie kaizen obejmuje: 1) ciągła obserwacja
i poszukiwanie problemów; 2) analiza i definiowanie problemu;
3) poszukiwanie przyczyn; 4) przygotowanie rozwiązania;
5) wypróbowanie w praktyce rozwiązanie, a jeśli rozwiązanie
jest niewłaściwe ponowne przygotowanie rozwiązania;
6) wdrożenie i kontrola wyników; 7) standaryzacja [Mikuła, Pietruszka-Ortyl, Potocki, 2002, s. 144-146, Dobrowolski, 2008].
Współczesne wyzwania przed jakimi stoi organizacja publiczna nakazują zwrócić uwagę na koncepcję oparcia działania
o wiedzę. Sedno organizacji uczącej się polega na zmianie
systemu myślenia, z postrzegania siebie jako jednostki niezależnej od świata zewnętrznego na jednostkę związaną nierozerwalnie z tym światem, z pozycji postrzegania problemów, jako
błędów popełnionych przez innych ludzi lub wywołanych przez
zewnętrzne sytuacje na postrzeganie, w jaki sposób nasze
własne działania stwarza problemy, przed którymi stają inni.
Ucząca się organizacji to miejsce, w którym ludzie ciągle odkrywają, w jaki sposób współtworzą otaczający ich świat [Senge,
1990, s. 12-13]. Ucząca się organizacja to taka, która zbiera
ciągle nowe doświadczenia i reaguje odpowiednimi działaniami
dostosowawczymi. Jej cechą jest elastyczna struktura i otwartość na nowe koncepcje. M. Pedler i K. Aspinwall charakteryzują
koncepcję organizacji uczącej się przedstawioną przez S. Lance
i P. Senge. Koncepcję tą nazwano RATIO, co oznacza: Role
Clarity – czytelność ról, Acceptance of Change – akceptacja
zmian, Teamwork – praca zespołowa, Innovation – innowacja,
Output orientation – nastawienie na wyniki [Pedler, Aspinwall,
1999, s. 23, 57-59]. Stwierdzają, że przewaga organizacji opar164
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tej na wiedzy wynika z niekonwencjonalnego postrzegania procesów zachodzących w organizacji, a zatem stworzeniu alternatywnych scenariuszy działania, rozpatrywania różnych rozwiązań, odrzucaniu paradygmatów. Organizacja nie boi się eksperymentować z nowymi pomysłami i wykorzystuje własne doświadczenia. Oznacza to m.in., że organizacja dokonuje systematycznych przeglądów dotychczasowych dokonań i to zarówno tych, które przyniosły sukces, jak i tych, które zakończyły się
porażką. Taka analiza pozwala uniknąć tych samych błędów
bądź wykorzystać pozytywne doświadczenia do nowych projektów. Organizacja uczy się od innych wykorzystując założenia
benchmarkingu. Organizacja oparta na wiedzy upowszechnia
wiedzę poprzez szkolenia. Zagadnienie szkoleń, w tym identyfikacji potrzeb szkoleniowych omówiono w rozdziale poświęconym problematyce motywowania [Dobrowolski, 2008].
Podstawą przekształcenia się organizacji w „organizację
uczącą się” jest stworzenie jej członkom warunków i zachęt do
poszerzania wiedzy i wykorzystywania jej dla dobra organizacji.
Można wyróżnić dwa podstawowe podejścia w doskonaleniu się
organizacji. Podejście „perfekcyjne” polega na stałym doskonaleniu aktualnie realizowanych zadań. W otoczeniu burzliwym
natomiast właściwe jest podejście „kreatywne”, które przejawia
się w poszukiwaniu nowych sposobów zaspokajania dotychczasowych potrzeb, kreowaniu nowych potrzeb i reagowaniu na
nie, analizowaniu nowych, ulepszonych sposobów realizacji
zadań. Wśród cech organizacji uczącej się należy wymienić
[Penc, 2000, Dobrowolski, 2008, Pedler, Aspinwall, 1999]:
 otwartość na nowe doświadczenia,
 chęć podejmowania ryzyka,
 proces uczenia się jest dostosowany do wymogów otoczenia i przyjętej strategii działania,
 działalności organizacji towarzyszy wysoki stopień wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy jej członkami,
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organizacja podejmuje działania w celu wymiany doświadczeń z innymi organizacjami, w tym poprzez
wspólne przedsięwzięcia,
organizacja tworzy i ułatwia warunki do nauki. Zachęca
swoich członków do samodoskonalenia się,
procedury i procesy są postrzegane jako możliwe do
modyfikowania w celu zaspokojenia potrzeb otoczenia
i wymagań pracowników,
system wynagrodzenia jest ukierunkowany na osiąganie rezultatów,
promowana jest kreatywność, innowacyjność wśród
członków organizacji.

Skoro cechą organizacji uczącej się jest promowanie ponoszenia wiedzy i umiejętności jej członków, to należy wskazać
na rozwiązania, jakie należy uwzględnić w procesie „uczenia
się”:
 naczelne kierownictwo powinno być aktywnie zaangażowane w proces uczenia się. Powinno stanowić wzór
dla niższych szczebli. Stąd też dobrym rozwiązaniem
wydaje się obsadzanie kluczowych stanowisk przez
osoby z doświadczeniem zawodowym oraz stopniami
naukowymi,
 należy przyznać kierownictwu prawo do ryzyka,
 stworzyć pracownikom okazje do nauki i nie reagować
krytyką na błędy lecz stworzyć możliwość ich skorygowania,
 szybkość postrzegana zmian jest warunkiem sukcesu.
W ciągu krótkiego czasu powinny być widoczne sukcesy, nawet niewielkie. To zachęca do dalszego rozwoju,
 należy stworzyć kulturę wzajemnego zaufania, w której
w dużej mierze można powierzyć pracownikowi nadzór
nad wykonywaniem zadań [Penc, 2000, s. 13, 15],
 należy bezwzględnie wyeliminować przypadki dezawuowania kierowników przez pracowników (zjawisko
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chęci pozbycia się rzetelnego kierownika przez nieuczciwych pracowników).
Współczesna nauka proponuje różne koncepcje i metody
zarządzania, które należy postrzegać jako wsparcie dla realizowanych przez organizację procesów adaptacyjnych i lub antycypacyjnych względem zmieniającego się otoczenia. Taką metodą jest benchmarking, którego filozofia opiera się na stwierdzeniu, iż nie istnieje optymalny sposób na dokonywanie
wszystkich czynności. Dlatego też należy porównywać się
z innymi i uczyć się od nich, jeśli stosują lepsze rozwiązania.
Ponadto zamiast „wyważać otwarte drzwi” lepiej jest skorzystać
z doświadczeń innych, którzy z powodzeniem realizują określone przedsięwzięcia. Aby taki sposób „naśladownictwa” był skuteczny musi być sformalizowany i ustruktualizowany. Celem tej
metody jest uzyskanie informacji, które pomogą w doskonaleniu
własnej organizacji. W literaturze przedmiotu spotyka się różne
definicje benchmarkingu. H.J. Harrington definiuje go, jako akt
systematycznego określania najlepszych systemów, procesów,
procedur i działań, które stają się wzorcami dla analizowanej
organizacji. J. Czekaj pojmuje benchmarking jako metodę poszukiwania wzorcowych sposobów postępowania umożliwiających osiąganie najlepszych wyników przez uczenie się od innych. J. Bank zwraca uwagę na cel wspomnianej metody, jakim
jest zdobycie dominacji na rynku dzięki wykorzystaniu informacji
o działalności konkurencji. A. Węgrzyn stoi na stanowisku, iż
jest to proces ciągłego uczenia się i twórczego doskonalenia
organizacji wykorzystujący rozwiązania i osiągnięcia, które wypracowali najlepsi w danej dziedzinie [Czermiński, Czerska,
Nogalski, Rutka, Apanowicz, op. cit., s. 500-514]. W ocenie
autora tej monografii, to systematyczny proces służący poszukiwaniu najlepszych możliwych rozwiązań.
Przyjmując kryterium podmiotowe podziału można wyróżnić bechmarking wewnętrzny, realizowany wewnątrz organizacji,
benchmarking zewnętrzny konkurencyjny, polegający na po167

PROLEGOMENA EPISTEMOLOGII ORAZ METODOLOGII KONTROLI ZARZĄDCZEJ

równaniu procesów pracy stosowanych w organizacji z procesami pracy stosowanymi przez innych (porównywanie procesów
podobnych), benchmarking zewnętrzny ogólny – międzybranżowy, gdzie chodzi o poprawę procedur, które mogą stosować
podmioty niekoniecznie należące do tej samej branży. W ujęciu
przedmiotowym można wyróżnić: benchmarking strategiczny,
którego istota polega na dokonywaniu usprawnień na poziomie
strategicznym organizacji, benchmarking wyników, polegający
na porównywaniu danych o efektywności, by wyznaczyć własny
poziom efektywności, benchmarking procesów, którego przedmiotem porównań są procedury i procesy stosowane przez
różne organizacje, które pozwalają na osiągnięcie wysokiego
poziomu efektywności [Ibidem].
W procesie wdrażania benchmarkingu wyróżnia się takie
etapy, jak: 1) podjęcie decyzji o zakresie przedmiotowym,
a zatem jaki obszar działalności należy porównać, jaka powinna
być szczegółowość porównań; 2) rozpoznanie współuczestników benchmarkingu, tj. uzyskanie jak największej ilości informacji o organizacji uznanej za najlepszą w określonym obszarze
działalności. Nawiązanie kontaktów z określonym podmiotem;
3) zbieranie informacji, tj. o swojej działalności i działalności
innego podmiotu; 4) przeanalizowanie informacji; 5) realizacja
przedsięwzięć uprawniających [Ibidem].
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Zakończenie
W monografii zrealizowano zakładane cele i rozwiązano
problemy badawcze. Przedstawione wyniki badań pozwalają na
realizację funkcji idiograficznej, eksplanacyjnej i prognostycznej
poznania naukowego. Wskazano metody zarządzania możliwe
do zastosowania w organizacjach publicznych, walory sprawności, metodologię kontroli zarządczej, techniki organizatorskie.
Wcześniej, dokonano systematyzacji aparatu pojęciowego
i sformułowano szereg autorskich definicji. Zdefiniowano m.in.
organizację, strukturę, kontrolę zarządczą. Sformułowano polską definicję „public governance”. Stwierdzono, iż kontrola zarządcza wpływa na wizerunek organizacji, który zdefiniowano
jako następstwo interakcji interesariuszy z organizacją publiczną, oddziałujące na sposób jej funkcjonowania. Przyjęto, iż
działania podejmowane w ramach kontroli zarządczej wpływają
na reputację organizacji, a zatem wartość niematerialną. Ryzyko
utraty reputacji i działania prewencyjne należy uwzględnić
w procesie zarządzania ryzykiem, który jest jednym z celów
kontroli zarządczej.
Stwierdzono, że kontrola zarządcza ma charakter prospektywny, bieżący i następczy, sprzyjający wdrażaniu w organizacjach publicznych koncepcji „Nowego Zarządzania Publicznego”
oraz koncepcji „Public Governance”. Zidentyfikowano funkcje
kontroli zarządczej oraz określono jej paradygmaty. W następstwie analizy i weryfikacji typologii organizacji i mechanizmów
kontroli A. Etzioniego zaproponowano jej uzupełnienie o organizacje hybrydowe. Uzupełniono także zmienne niepewności
otoczenia R.D. Dunkana. Ponadto stwierdzono, iż obok ryzyka
nieodłącznego i rezudualnego należy wyróżnić także ryzyko
taksacji. Ponadto ograniczenie, poprzez kontrolowanie, zachowań idiosynkratycznych może prowadzić do pozorowania działań. Kwestię tę należy uwzględnić w zarządzaniu ryzykiem.
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Podobnie, jak to, że efekt synergii wynikający z pracy zespołowej nie ma charakteru bezwzględnego.
Samoocenę kontroli zarządczej można pojmować jako autoetnologię. W ujęciu postulatywnym, poprzez zaangażowanie
pracowników i kierownictwa wokół wspólnych wartości może
ona sprzyjać integracji pracowników, służyć projakościowemu
myśleniu o organizacji, wzmacniać rzetelność wewnątrz organizacji. Samoocena kontroli zarządczej pozwala na spełnienie
funkcji integracyjnej, prewencyjnej i edukacyjnej. Rozwiązania
wymaga problem badawczy: jaki jest wpływ kontroli zarządczej
na internalizację instytucji nieformalnych zapewniających ład
instytucjonalny?
Zidentyfikowano również inne problemy badawcze wymagające rozwiązania w trakcie dalszych badań naukowych:
1) Czy cybernetyczny model kontroli umożliwia analizę
i ocenę dryfowania administracyjnego opartego na oportunizmie stron kontraktu? 2) Czy klanowa kontrola zachowań nie
prowadzi do zaniku antynomii, a w konsekwencji do atrofii organizacji? 3) W jakim zakresie kontrola zarządcza ułatwia współdziałanie organizacji? 4) Jaka jest rola kontroli zarządczej
w wielowymiarowej adaptacji? 5) Jaki jest wpływ kontroli zarządczej na etnocentryzm publiczny? W jakim zakresie stosowanie kontroli zarządczej w organizacjach publicznych wpływa
na ich innowacyjność?
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