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ROZDZIAŁ 7 

Kontrola zarządcza w szkołach publicznych 
 

 

Zbysław Dobrowolski 

 

 

Wprowadzenie  

Badacze koncentrują swoją uwagę na sposobie realizacji przez nauczycieli 

zadań określonych przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty
1
. Brak jest natomiast wyników badań poświęconych problematyce im-

plementacji i efektów kontroli zarządczej w szkołach publicznych, biorąc pod 

uwagę inkluzję szkół publicznych do systemu finansów publicznych. Wyniki 

badań, prowadzonych przy założeniu pluralizmu epistemologicznego, które za-

prezentowano w niniejszym opracowaniu należy, zgodnie z założeniem autora, 

traktować jako prolegomenę.  

1. Szkoły w sektorze finansów publicznych  

Stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych
2
 (zwanej dalej ufp) sektor finansów publicznych tworzą jed-

nostki budżetowe. Niesie to ze sobą prawne konsekwencje. Po pierwsze, zgodnie 

z art. 10 ust. 1 ufp jednostki budżetowe stosują zasady gospodarki finansowej 

określone w tej ustawie. Oznacza to, że jednostki budżetowe nieposiadające oso-

bowości prawnej, działają na podstawie statutu określającego w szczególności jej 

nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, a podstawą ich gospodarki finansowej 

jest plan dochodów i wydatków. Co do zasady, zgodnie z art. 11 ust. 1 ufp, jed-

nostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane 

dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa 

albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże, zgodnie z art. 11a ufp, 

państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy 

administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku 

dochody uzyskiwane: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 

rzecz jednostki budżetowej; z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone 

mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej; z działalności 

                                                             
1 Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm. 
2 Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.  
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wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, 

polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i infor-

macyjnych; z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, 

jak również za sprawdzanie kwalifikacji; z tytułu odpłatności za wyżywienie 

i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych 

przez rodziców lub opiekunów; z dopłat bezpośrednich i innych płatności sto-

sowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych 

na podstawie odrębnych przepisów. Dochody jednostek budżetowych, o których 

mowa wyżej są przeznaczone na: sfinansowanie wydatków bieżących i mająt-

kowych; cele wskazane przez darczyńcę; remont lub odtworzenie mienia w przy-

padku uzyskania dochodów z tytułu z odszkodowań i wpłat za utracone lub 

uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej. 

Ograniczeniem ustawowym jest zakaz przeznaczenia dochodów, o których mo-

wa wyżej na finansowanie wynagrodzeń osobowych.  

Podobną, choć nie taką samą, regulację dotyczącą samorządowych jednostek 

budżetowych zawarto w art. 223 ufp. Zauważyć należy, iż o ile art. 11a ufp 

w sposób taksatywny wymienia źródła dochodów państwowych jednostek bu-

dżetowych, o tyle w przypadku samorządowych jednostek budżetowych katalog 

ten ma charakter inkluzywny. I tak, samorządowe jednostki budżetowe prowa-

dzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, których rodzaje określa 

uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące 

w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz 

jednostki budżetowej; z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mie-

nie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej. Przeznaczenie 

dochodów, z wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych, określa organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Powyższy 

zapis przyznający znaczne kompetencje organom stanowiącym jednostek samo-

rządu terytorialnego wychodzi naprzeciw postulatom formułowanym dekady 

temu przez prakseologów. Umożliwia elastyczność działania. Z drugiej strony, 

odmienne, w przypadku szkół, od pozostałych jednostek budżetowych rozwią-

zania w zakresie kierunków wydatkowania pozyskanych dochodów generują 

zwiększone ryzyko naruszenia zasady według, której wydatki publiczne mogą 

być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jed-

nostki sektora finansów publicznych. Dodać należy, iż w przypadku szkół, jako 

jednostek budżetowych, obowiązuje zasada według, której wydatki publiczne 

powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 
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2. Istota i znaczenie kontroli zarządczej  

Kontrolę zarządczą definiuje się w literaturze przedmiotu, jako proces, które-

go celem jest zapewnienie, że zasoby organizacji są pozyskiwane oraz wykorzy-

stywane w taki sposób, aby skutecznie i efektywnie osiągać założone cele
3
. 

W ujęciu normatywnym, tj. zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla 

zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób: zgodny z prawem, efektywny, 

oszczędny i terminowy. W świetle powyższej teleologicznej definicji, kontrola 

zarządcza ma charakter prospektywny, bieżący i następczy. Identyfikacja ryzyka 

determinuje jej prospektywny charakter. Ocena transformacji nakładów w wyni-

ki dokonywana jest w ramach monitoringu, zaś sprawdzanie i ocena dokonanych 

już czynności, dokonywana jest między innymi w ramach samooceny kontroli 

zarządczej
4
. 

W literaturze przedmiotu zauważa się, że kontrola zarządcza wpływa na kul-

turę organizacyjną. Innymi słowy, przyjmując kategorie pojęciowe właściwe 

nowej ekonomii instytucjonalnej, kontrola zarządcza oddziałuje zarówno na 

instytucje formalne jak i nieformalne
5
. Kontrola zarządcza, spełnia następujące 

funkcje w szkołach:  

1. informacyjną, dzięki ujawnianiu poprzez odpowiednie procedury sposo-

bu działalności szkoły;  

2. prewencyjną, a zatem przeciwdziałającą powstaniu problemów w zarzą-

dzaniu poprzez wskazanie na błędy i aktywizowaniu pracowników oraz 

kierownictwa organizacji do podejmowania działań w celu redukcji ry-

zyka ponownego wystąpienia błędów;  

3. edukacyjną, poprzez zidentyfikowanie problemów i sposobów ich roz-

wiązania oraz nabywanie wiedzy między innymi, jak się ustrzec błędów 

w przyszłości;  

4. integracyjną poprzez zogniskowanie pracowników i kierownictwa wo-

kół określonych problemów i kierunkowych propozycji ich rozwiązania;  

5. standaryzacyjną, poprzez tworzenie wytycznych określających sposób 

działania
6
. 

                                                             
3 Anthony R.N. (1965), Planning and Control Systems: Framework for Analysis, Graduate School of Business 

Administration, Harvard University, Boston; Dobrowolski Z., (2017), Prolegomena epistemologii oraz metod-

ologii kontroli zarządczej, ISP UJ, Kraków. 
4 Dobrowolski Z., Prolegomena, op. cit.  
5 Flamholtz E.G., Das T.K., Tsui A.S. (1985), Toward an Integrative Framework of Organizational Control, 

Accounting, Organizations and Society, Vol. 10, No. 1; Dobrowolski Z., Prolegomena, op. cit.; Ouchi W.G., 

(1979), A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms, Management Science 

Vol. 25, No. 9. 
6 Dobrowolski Z., Prolegomena, op. cit.  
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Kontrola zarządcza służy zapewnieniu realizacji wiązki celów, które mają 

charakter nietaksatywny. Obejmują zapewnienie w szczególności:  

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrz-

nymi;  

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.  

Kryterium legalności oznacza ocenę z punktu widzenia zgodności (lub jej 

braku) z obowiązującym prawem. Zgodność z prawem obejmuje dostosowanie 

się i niesprzeczność zarówno z prawem materialnym, obowiązującymi procedu-

rami prawnymi, jak i normami regulującymi sferę zadań i kompetencji poszcze-

gólnych podmiotów poddanych kontroli
7
. Kryterium legalności może mieć za-

równo charakter merytoryczny, jak i formalny, zależnie od rodzaju norm praw-

nych, z punktu widzenia, których kontrola jest dokonywana. Normy prawne 

materialne i zadaniowe stanowią kryterium ocen merytorycznych. Natomiast 

normy prawne dotyczące procedur oraz form działania stanowią podstawy do 

dokonywania ocen formalnych. Kontrola prowadzona z punktu widzenia norm 

materialnych i zadaniowych, które stanowią kryterium kontroli, może stanowić 

podstawę do formułowania wniosków, które mogą zmierzać nawet do zakwe-

stionowania kontrolowanej działalności. Natomiast w przypadku prowadzenia 

kontroli z punktu widzenia norm formalnych stanowi podstawę do formułowania 

wniosków, których treścią może być zakwestionowanie sposobu, formy prowa-

dzenia działalności. Kryterium rzetelności obejmuje ocenę działania pod kątem 

należytej staranności, co do prowadzenia działalności. Mieści się tu również 

dbałość o uwzględnienie dyrektyw płynących z ośrodków dyspozycyjnych wyż-

szego rzędu. Wreszcie rzetelność oznacza także dochowywanie istniejących 

standardów w danej działalności. Kontrolowanie działalności z punktu widzenia 

rzetelności oznaczać będzie badanie, czy kontrolowana działalność jest prowa-

dzona w sposób sumienny, uczciwy, solidny, należyty, dokładny, prawdziwy
8
.  

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli Państwowej 

(International Organization of Supreme Audit Institution - INTOSAI) wymienia 

trzy kryteria kontroli sposobu wykonania zadań przez jednostkę kontrolowaną 

                                                             
7 Miodek J., Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetel-

ności zawartych w art. 203 konstytucji RP i w art. 5 ustawy o NIK, Kontrola Państwowa 2002, nr 4, s. 7. 
8 Szewczyk M., Ekspertyza prawna w sprawie interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celo-

wości i rzetelności zawartych w art. 203 konstytucji RP i w art. 5 ustawy o NIK, Kontrola Państwowa 2002, 

nr 4, s. 40. 
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i angażowania jej zasobów w wykonywanie zadań: skuteczność, wydajność i osz-

czędność. INTOSAI definiuje oszczędność jako minimalizację kosztów zasobów 

wykorzystywanych do realizacji działalności, z zastrzeżeniem zachowania od-

powiedniej jakości. Oszczędność, według INTOSAI, może jednak oznaczać 

w kontroli wykonania zadań także maksymalizację czy optymalizację przycho-

dów z danej działalności. Skuteczność, według INTOSAI, to zakres w jakim 

cele są osiągane oraz związek pomiędzy zamierzonymi skutkami a faktycznym 

skutkiem danej działalności. W końcu wydajność pojmowana jest jako związek 

pomiędzy produktem na wyjściu w kategoriach towarów, usług lub innych wy-

ników, a zasobami użytymi do ich wytworzenia
9
.  

Skuteczność zgodnie z definicją polskich prakseologów oznacza działanie 

lub takie sposoby działania, które w określonym stopniu prowadzą do osiągnię-

cia zamierzonego celu. Ocena działań z perspektywy skuteczności wymaga pre-

cyzyjnego określenia celu. Taką próbą w przypadku szkół były testy trzecio i szó-

stoklasistów oraz gimnazjalistów. Pozwalały na ocenę wiedzy uczniów i pośred-

nio pracy nauczycieli. Brakowało jednakże mierników oceny postaw i zachowań 

niezbędnych w dzisiejszym postindustrialnym otoczeniu takich między innymi 

jak umiejętność pracy zespołowej, czy ukierunkowanie na innowacyjność. 

Trudność w ocenie działania szkół pojawia się także w przypadku kryterium 

efektywności pojmowanej, jako stosunek między nakładem a efektem, wysiłku 

do wyników, wydatków do dochodów, kosztów do osiągniętego zadowolenia. 

Należy mieć na uwadze, iż pojęcie efektywności obejmuje zarówno efektywność 

pracy, jak i efektywność wykorzystania materiałów
10

.  

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie wiarygodności sprawozdań 

przedstawiających sposób i zakres planowanych do realizacji lub zrealizowa-

nych zadań. Wiarygodność sprawozdań sprzyja kreowaniu zaufania będącego 

kapitałem unikatowym, umożliwiającym współpracę, podejmowanie decyzji, 

komunikację, stanowiącym źródło trwałej przewagi konkurencyjnej
11

. Zapew-

nienie wiarygodności sprawozdań nierozerwalnie związane jest z ochroną zaso-

bów, przy czym w grę wchodzą nie tylko zasoby finansowe, rzeczowe, ale także 

zasoby ludzkie oraz wartości niematerialne i prawne, do których generalnie zali-

cza się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątko-

we nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na po-

trzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, 

                                                             
9 NIK, Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI, Warszawa , 2000, s. 121-124, 185-188. 
10 Simon H.A., (1976), Działanie administracji, PWN, Warszawa, s. 317-318; Dobrowolski Z., Prolegomena, 

op. cit., Zieleniewski J., (1978), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, wyd. 

VI, PWN, Warszawa, s. 273-274.  
11 Dobrowolski Z., Prolegomena, op. cit.; Grudzewski W.M., et. al. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organi-

zacjach wirtualnych, Difin, Warszawa, s. 29-49.  
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licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzo-

rów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. Zasobem nieimitowanym jest 

wiedza nauczycieli, a zarządzanie tą wiedzą można zdefiniować jako ogół dzia-

łań służących identyfikacji, zachowaniu, upowszechnieniu i wykorzystaniu wie-

dzy jawnej i ukrytej pracowników i kierownictwa organizacji w celu uzyskania 

sprawności działania. Warto także odnotować, iż niezwykle cennym zasobem 

jest reputacja. Ten ostatni walor oznaczający wartość niematerialną, pojmowany 

jest jako zbiór subiektywnych opinii i poglądów. Wyrażane są one przez poje-

dyncze osoby (interesariuszy), grupy, instytucje oraz organizacje. Na reputację 

mogą wpłynąć działania zewnętrzne, niezależne od organizacji lub zdetermino-

wane 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
12

.  

Wizerunek szkół należy do jej zasobów. Wyobrażenie interesariuszy o szko-

łach przekłada się na konkretne wyniki finansowe. E.R. Gray i J.M. Balmer 

uznają wizerunek firmy za „obraz tworzony bezpośrednio w umysłach odbior-

ców”. D. Bernstein proponuje, aby wizerunek definiować jako „rezultat interak-

cji 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 nakreślo-

ny, ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, frag-

mentarycznych, o nieostrych różnicach”
13

. Dla potrzeb niniejszego opracowania 

można dokonać transpozycji definicji wizerunku firmy i określić wizerunek 

szkoły, jako następstwo jej interakcji z interesariuszami. Jest to konglomerat nie 

tylko doświadczeń własnych, ale także opinii, poglądów, wrażeń wiedzy innych 

osób, który można uznać na próbę redukcji ryzyka działania szkoły w warun-

kach niepewności.  

Składnikiem szkoły, jako organizacji publicznej są relacje, które w przeci-

wieństwie do kapitału finansowego są nieimitowane i wpływają na współdziała-

nie międzyorganizacyjne. 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
14

.  

                                                             
12 Dobrowolski Z., Prolegomena, op. cit. 
13 Wrona S., Daszkiewicz M., (2014), Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa, s. 49.  
14 Dobrowolski Z., Prolegomena, op. cit.; Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, 

Warszawa; Perechuda K., Chomiak-Orsa I., (2013), Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncep-

cjach zarządzania, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, nr 4/2, s. 306.  
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Kontrola zarządcza może ułatwiać współdziałanie organizacyjne wśród przy-

czyn, którego wymienia się potrzebę osiągania celów organizacyjnych w turbu-

lentnym otoczeniu, brak określonych zasobów, chęć uzyskania przewagi konku-

rencyjnej
15

. Jest to istotny efekt kontroli zarządczej zważywszy na przepis 

art. 2a. ust.1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty według, którego system oświaty 

wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby 

prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. 

Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdziałają 

z wyżej wymienionymi podmiotami w wykonywaniu zadań wymienionych 

w art. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. między innymi w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki, dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do 

możliwości psychofizycznych uczniów, utrzymywania bezpiecznych i higie-

nicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach.  

Kontrola zarządcza może być zatem, biorąc powyższe pod uwagę, rozpatry-

wana jako instrument sprzyjający wdrażaniu w organizacjach publicznych kon-

cepcji Nowego Zarządzania Publicznego, 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
16

 [Bovaird, Löffler, 2003, 

s. 10; Dobrowolski, 2017]. Odnotować jednakże należy, że wpływ kontroli za-

rządczej na funkcjonowanie szkół nie jest rozpoznany. Luka badawcza powinna 

być wypełniona badaniami służącymi rozwiązaniu między innymi takich pro-

blemów jak określenie wpływu kontroli zarządczej na realizację celów szkół 

określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Zakończenie  

W ujęciu teleologicznym, uwzględniając presumpcję roli kontroli zarządczej, 

skuteczna jej implementacja w działalności szkół publicznych powinna przy-

nieść pozytywne efekty nie tylko z punktu widzenia sposobu wykonania planu 

finansowego, ale szerzej, sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o sys-

temie oświaty. Rzecz jednakże w tym, iż faktyczny wpływ kontroli zarządczej na 

sposób realizacji przez szkoły ustawowych zadań oświatowych nie jest w pełni 

rozpoznany. Badania kontroli zarządczej w szkołach publicznych, mające zgodnie 

                                                             
15 Selsky J.W., Parker B. (2005), Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory 

and Practice, Journal of Management, 31(6), s. 851, 859.  
16 Dobrowolski Z., Prolegomena, op. cit.; Bovaird T., Löffler E.; (2003), Understanding Public Management 

and Governance [w:] T. Bovaird, E. Löffler (red.), Public Management and Governance, Routledge, London-

New York, s. 10.  
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z założeniem autora niniejszego opracowania, charakter prolegomeny, posłużyły 

do identyfikacji problemów związanych z oceną działań szkół w ramach kontroli 

zarządczej oraz pozytywnych, choć postulatywnych, skutków tej kontroli.  
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