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Kontrola zarządcza 
w bibliotekach publicznych
Czym jest kontrola zarządcza i jakie są jej cele? Czy biblioteki publiczne są zobowiązane 

do prowadzenia kontroli zarządczej? A jeżeli tak, to kiedy i na jakich zasadach?

JOANNA KRASOWSKA

Z
godnie z art. 68 ustawy 
o finansach publicznych* 1 
kontrola zarządcza w jed

nostkach sektora finansów pu
blicznych (także samorządowych 
bibliotekach publicznych) stano
wi ogół działań podejmowanych 
dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań naszych bibliotek, w spo
sób po pierwsze zgodny z prze
pisami prawa (rozporządzenia, 
ustawy, ale również procedury 
wewnętrzne), a po drugie efek
tywny (dający realne efekty), 
oszczędny (wysoka jakość wy
konania przy niskich kosztach 
realizacji celów) oraz terminowy 
(wykonanie celów w określonym 
czasie). Zapewnienie prawidło
wego funkcjonowania w biblio
tekach publicznych kontroli za
rządczej, która niejako tożsama 
jest z zarządzaniem, należy do

1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. 
2009 nr 157 poz. 1240).

nas -  dyrektorów. Będąc odpo
wiedzialnym za zapewnienie na
szym bibliotekom adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej, niezbędne jest wdro
żenie procedur (zarządzeń, regu
laminów) określających wytycz
ne w tym zakresie.

Posiłkując się ustawą o finan
sach publicznych oraz Komu
nikatem nr 23 Ministra Finan
sów z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów 
publicznych2 *, niezbędne jest 
wprowadzenie w naszych bi
bliotekach regulaminu kontro
li zarządczej, który powołany 
zostanie do życia zarządzeniem 
dyrektora i który określać będzie

2 Komunikat Nr 23 Ministra Finan
sów z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów 
publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. 
nr 15 poz. 84).

sposób organizacji, narzędzia 
oraz zasady wykonywania ta
kiej kontroli w naszych bibliote
kach. Celem kontroli zarządczej 
jest m.in. zapewnienie ze strony 
dyrektora prowadzenia działal
ności zgodnie z prawem oraz 
z procedurami wewnętrznymi, 
przestrzeganie i promowanie 
zasad etycznego postępowania, 
nie wykluczając ochrony sze
roko pojętych zasobów, w tym 
ochronę pracowników, biblio
teki, czy środków finansowych, 
aż do wdrożenia odpowiednich 
procedur zarządzania ryzykiem. 
Standardy kontroli, o których 
mowa w wyżej wspomnianym 
komunikacie, stanowią pięć ob
szarów zarządzania.

Opisując każdy ze standardów 
w celu przybliżenia roli kontroli 
zarządczej w bibliotekach pu
blicznych, posiłkować się będę 
przykładami czerpanymi z pro
wadzonej przez nasze biblioteki 
działalności.

Celem kontroli zarządczej jest m.in. zapewnienie ze strony dyrektora 
prowadzenia działalności zgodnie z prawem oraz z procedurami 
wewnętrznymi, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego 

postępowania, nie wykluczając ochrony szeroko pojętych zasobów, 
w tym ochronę pracowników, biblioteki, czy środków finansowych, 

aż do wdrożenia odpowiednich procedur zarządzania ryzykiem.
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PIERWSZY OBSZAR:
ŚRODOWISKO
WEWNĘTRZNE

Obszar pierwszy to środowisko 
wewnętrzne, a więc przestrzeń, 
w której poruszamy się na co 
dzień i której dobra organizacja 
jest punktem wyjścia do właści
wego funkcjonowania kontroli 
zarządczej. Do czterech elemen
tów, które charakteryzują ten 
obszar, należą: przestrzeganie 
wartości etycznych, m.in. zgod
nie z Kodeksem etyki bibliotekarza 
i pracownika informacji5, któremu 
podlegają zarówno pracownicy 
naszych bibliotek, jak również 
dyrektorzy, promujący wartości 
etyczne, a tym samym dający 
dobry przykład tyleż własnym 
postępowaniem, co podejmo
wanymi decyzjami. W  środowi
sku wewnętrznym na szczególną 
uwagę zasługują również odpo
wiednie kompetencje zawodo
we, którymi charakteryzować się 
powinni zarówno bibliotekarz, 
aktualnie zatrudniony, chętny do 
ich podnoszenia, jak również oso
by starające się o pracę w naszych 
bibliotekach, weryfikowane pod 
tym kątem w celu eliminowania 
osób zatrudnianych przypadko
wo. Nasze środowisko wewnętrz
ne to także struktura organiza
cyjna, która zawsze dostosowana 
być powinna do aktualnych ce
lów naszej biblioteki i określać 
zadania poszczególnych działów, 
a co za tym idzie, zakres podle
głości i obowiązków. Aktualny 
stan uprawnień i obowiązków bi
bliotekarzy pozwoli nam na wła
ściwe, odpowiednie do posiada
nych kompetencji delegowanie 
uprawnień.

3 Kodeks etyki bibliotekarza
i pracownika informacji, https://
www.sbp.pl/repository/dlabiblio-
tekarzy/kodeksetyki.pdf (dostęp:
28.07.2020).

DRUGI OBSZAR: CELE 
I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

W  hierarchii obszarów tuż po 
środowisku wewnętrznym plasują 
się cele i zarządzanie ryzykiem,
w którym niezbędne jest określe
nie misji, celów i planów pracy 
naszych bibliotek, a co za tym 
idzie, bieżące monitorowanie oraz 
racjonalne podejście do rozpozna
wania ewentualnego ryzyka, które 
pojawić się może w związku z pro
wadzoną przez nas działalnością. 
W planowaniu tego obszaru wziąć 
pod uwagę musimy zatem:
O  misję, która określa powód 

istnienia naszych bibliotek, jak 
np. zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do wiedzy, edukacji, 
kultury i informacji, a także 
rozwijanie i zaspokajanie ich 
potrzeb czytelniczych;

O  określenie celów i zadań, 
monitorowanie i ocena ich 
realizacji, które bardzo czę
sto w ramach naszych dzia
łalności określamy zarówno 
my, dyrektorzy, jak również 
pracownicy poszczególnych 
działów w rocznych planach 
pracy, których wykonanie na 
bieżąco monitorujemy i pod
dajemy ocenie, również po
przez przygotowywanie rocz
nych sprawozdań z realizacji 
założonych celów;

O  identyfikację ryzyka, w któ
rym to procesie wziąć pod 
uwagę powinniśmy wszystkie 
możliwe ryzyka mogące zakłó
cić realizację naszych planów. 
Przykładem ryzyka, jakie może 
wystąpić w naszych bibliote
kach, jest zakup mniejszej niż 
zakładana ilości zbiorów (ksią
żek, filmów, audiobooków 
itp), co spowodowane może 
być zarówno czynnikami ze
wnętrznymi, jak np. mniejsza 
od zakładanej wysokość otrzy
manych gratów, jak również 
czynnikami wewnętrznymi 
— wysokością dostępnych środ
ków finansowych.

Analiza ryzyka to czynność, 
której dyrektorzy dokonywać po
winni już na etapie planowania 
roku budżetowego zarówno pod 
kątem oszacowania prawdopo
dobieństwa jego wystąpienia, jak 
również ewentualnych skutków.

W  ostatnim etapie do czynie
nia mamy z reakcją na ryzyko, 
którą podzielić możemy na czte
ry poziomy: tolerowanie, dzia
łanie, przeniesienie, wycofanie 
się, i która wymaga od dyrektora 
odpowiedniej kwalifikacji. Biorąc 
pod uwagę, że cele i zarządza
nie ryzykiem stanowią kluczowy 
element kontroli zarządczej, nie
zbędne jest powołanie do życia, 
w drodze zarządzenia wydanego 
przez dyrektora biblioteki, polity
ki zarządzania ryzykiem, w której 
stworzeniu pomocny będzie Ko
munikat Nr 6 Ministra Finansów 
z dnia 6 grudnia 2012 r. w spra
wie szczegółowych wytycznych 
dla sektora finansów publicznych 
w zakresie planowania i zarządza
nia ryzykiem4. Reasumując: iden
tyfikacji ryzyka, w postaci do
kumentowanego rejestru ryzyk, 
dokonuje raz w roku, najczęściej 
w formie tabelarycznej, dyrektor 
biblioteki, określając w nim po
przez analizę zarówno zakładany 
do osiągnięcia cel, jego miernik 
— planowany poziom ryzyka — 
jak i prawdopodobieństwo jego 
wystąpienia, nie zapominając 
o określeniu reakcji na ryzyko.

TRZECI OBSZAR: 
MECHANIZMY KONTROLI

Mechanizmy kontroli to nic in
nego, jak bieżące wdrażanie w na
szych bibliotekach przepisów, 
które w wyraźny sposób stanowić

4 Komunikat Nr 6 Ministra Finansów 
z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wytycznych dla 
sektora finansów publicznych w za
kresie planowania i zarządzania 
ryzykiem, Załącznik do Komunikatu 
Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 
grudnia 2012 r. (poz. 56).
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będą odpowiedź na ewentualne, 
pojawiające się lub już zaistnia
łe ryzyko. Wśród mechanizmów 
kontroli wyróżniamy:
• dokumentowanie systemu 

kontroli zarządczej, które jest 
niczym innym, jak wytwarza
niem w formie pisemnej proce
dur wewnętrznych, zarządzeń, 
instrukcji, regulaminów czy 
dokumentacji kadrowej;

• nadzór, który sprawuje dyrektor 
nad pracownikami i który słu
żyć ma prawidłowemu wykony
waniu zadań i dążeniu do osią
gnięcia celów biblioteki, oraz

• ciągłość działalności, któ
rej utrzymanie, chociażby ze 
względu na specyfikę pracy 
bibliotek i jej poszczególnych 
działów, jest niezwykle ważne, 
a która może zostać naruszona 
szczególnie z powodów kadro
wych. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę m.in. na sposób 
udzielania urlopów wypoczyn
kowych.

Mowa tutaj również o ochronie 
zasobów — zarówno biblioteki 
jako jednostki, jak i jej pracow
ników, a także zasobów mate
rialnych czy finansowych — która 
opiera się m.in. na wyznaczaniu 
granic dostępu, a co za tym idzie, 
odpowiedzialności material
nej pracowników biblioteki, nie 
zapominając o dokonywaniu 
okresowych przeglądów bezpie
czeństwa, m.in. sprzętu kompu
terowego, monitoringu wizyjnego 
itp. czy inwentaryzacji.

Oprócz ochrony zasobów mowa 
również o szczegółowych me
chanizmach kontroli dotyczą
cych operacji finansowych i go
spodarczych, które powinny być 
rejestrowane rzetelnie, autoryzo
wane przez osoby do tego upraw
nione, a także weryfikowane.

Ostatnim elementem mechani
zmów kontroli są mechanizmy 
kontroli dotyczące systemów 
informatycznych, które chronić 
mają informacje i dokumenty

ujęte w systemach informatycz
nych, będące w naturalny sposób 
narażone na utratę lub niekontro
lowany dostęp osób nieupoważ
nionych. W  tej kwestii zalecam 
wdrożenie instrukcji zarządzania 
systemami informatycznymi, 
która wymagana jest również 
przez RODO.

CZWARTY OBSZAR: 
INFORMACJA 
I KOMUNIKACJA

Informacja i komunikacja to
kolejna, czwarta grupa standar
dów, bez której prawidłowe pro
wadzenie i funkcjonowanie na
szych bibliotek narażone jest na 
niepowodzenie. W  grupie infor
macji i komunikacji wyróżniamy 
trzy podstawowe elementy. Są to: 
O  bieżąca informacja, dzięki 

której do naszych biblioteka
rzy, w odpowiedniej formie 
i czasie przekazywane są rze
telne i aktualne informacje, 
niezbędne do realizacji zleco
nych zadań;

O  komunikacja wewnętrzna,
istotna z punktu widzenia 
współpracujących ze sobą 
działów realizujących cele bi
blioteki, jak również w relacji 
dyrektor—bibliotekarze;

O  komunikacja zewnętrzna, 
szczególnie ważna w kontak
tach z naszymi partnerami czy 
innymi podmiotami, które 
mogą mieć wpływ na reali
zację celów naszych bibliotek 
i która uregulowana została 
przez dyrektora poprzez wy
znaczenie osób odpowiedzial
nych za kontakty zewnętrzne.

PIĄTY OBSZAR: 
MONITOROWANIE I OCENA

Ostatnia, piąta grupa standardów 
koncentruje się na monitorowa
niu i ocenie, której zadaniem 
jest zmierzenie skuteczności pro
wadzonej w naszych bibliotekach 
kontroli zarządczej. Ocena ta wy

konywana powinna być na bieżą
co przez dyrektora biblioteki lub, 
w razie konieczności, okresowo 
przez inne osoby wyspecjalizowa
ne w tym zakresie.

W  zależności od wyboru kie
runku monitorowania kontroli 
zarządczej wyróżniamy jej cztery 
elementy:
O  monitorowanie systemu 

kontroli zarządczej, do
konywane przez dyrektora, 
chociażby poprzez regularne 
spotkania z pracownikami, 
dzięki którym będą oni zgła
szać istniejące w jednostce za
grożenia, czy niedoskonałości, 
a my, dyrektorzy będziemy te 
problemy na bieżąco rozwią
zywać;

O  samoocena, której podlegać 
mogą wszystkie lub wybrane 
elementy kontroli zarządczej 
i która odbywać powinna się 
przynajmniej raz w roku przy 
udziale zarówno pracowni
ków biblioteki, jak również 
dyrektora (samoocena doko
nywana jest w sposób anoni
mowy na podstawie ankiety, 
której wzór stanowić może 
załącznik do Komunikatu nr 
3 Ministra Finansów z dnia 
16 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych wytycznych 
w zakresie samooceny kontro
li zarządczej dla jednostek fi
nansów publicznych5, i zawsze 
dokumentowana).

Jedną z form monitorowania syste
mu może być audyt wewnętrzny, 
realizowany przez wykwalifiko
wanych audytorów, jednak jest to 
rzadko spotykany proces w biblio
tekach publicznych. Uzyskanie 
zapewnienia o stanie kontroli

5 Komunikat Nr 3 Ministra Finansów 
z dnia 16 lutego 2011 r. w spra
wie szczegółowych wytycznych 
w zakresie samooceny kontroli 
zarządczej dla jednostek finansów 
publicznych, (Dz. Urz. MF z dnia 11 
marca 2011 r.).
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Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązek składania 
oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dotyczy wyłącznie działów 

administracji rządowej, co oznacza, że dyrektorzy bibliotek publicznych 
mają w tym zakresie całkowitą dowolność, zarówno co do wyboru 

postaci, jak i formy oceny stanu kontroli zarządczej.

zarządczej, to tzw. wyniki z mo
nitoringu oraz samooceny, które 
potwierdzone mogą zostać w po
staci pisemnej, w formie oświad
czenia o stanie kontroli zarządczej. 
Dlaczego mogą, a nie powinny? 
Zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych obowiązek składania 
oświadczeń o stanie kontroli za
rządczej dotyczy wyłącznie dzia
łów administracji rządowej, co 
oznacza, że dyrektorzy bibliotek 
publicznych mają w tym zakresie 
całkowitą dowolność, zarówno 
co do wyboru postaci, jak i formy 
oceny stanu kontroli zarządczej. 
Rekomenduję jednak, aby dyrek
torzy po każdym zakończonym 
roku, w postaci pisemnej, nieko
niecznie oświadczenia — może to 
być inna dowolna forma — do
konali oceny, która pozwoli im 
na zapoznanie się z problemem 
i ewentualnymi lukami, a co za 
tym idzie, przyspieszy proces na
prawczy i zapewni dalszą realizację 
celów i zadań bibliotek.

Kontrola zarządcza to proces, 
w którym niezwykle ważną rolę 
odgrywają pracownicy naszych 
bibliotek. Szczególnie mocno 
przejawia się to w procesie sa
mooceny, podczas którego pra

cownicy naszych bibliotek mogą 
anonimowo ocenić wybrane ele
menty kontroli zarządczej. Rolą 
dyrektorów jest zatem wspieranie 
procesu samooceny, chociażby 
poprzez przeprowadzenie szkoleń 
w tym zakresie, przedstawienie 
celów kontroli oraz wskazanie 
na potrzebę udzielania szczerych 
odpowiedzi, a co za tym idzie, 
konieczność zaangażowania się 
w proces, którego efekty będą 
miały ogromne znaczenie w dal
szym doskonaleniu funkcjonowa
nia biblioteki. Kontrola zarządcza 
to wyzwanie również dla nas, 
dyrektorów, ponieważ wymaga 
ona od nas odwagi — gotowości 
do zmierzenia się z ewentualnymi 
problemami i rzetelnego podej
ścia do ich rozwiązania.

Czytając artykuł, wydawać by 
się mogło, że omawiany temat to 
dla dyrektorów żadna nowość. 
Wszystkie standardy, o których

traktuje kontrola zarządcza, 
wdrażane i stosowane są w na
szych bibliotekach nie od dziś, 
zatem prawidłowe jest stwierdze
nie, że „kontrola zarządcza” jest 
tożsama z „zarządzaniem”. Jaki 
w takim razie był cel wdrożenia 
przepisów dotyczących kontroli 
zarządczej oprócz tych, o któ
rych mowa w ustawie? Może cała 
zabawa polega na tym, abyśmy 
wszyscy — my, dyrektorzy i biblio
tekarze — mieli możliwość wspól
nego dokonania samooceny, któ
rej efekty w rzeczywisty sposób 
wpływać mają na lepsze funkcjo
nowanie naszych jednostek. Jeżeli 
tak, dajmy się zatem ponieść temu 
procesowi i wspierajmy kontrolę 
zarządczą w naszych bibliotekach.
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