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Temat rozprawy doktorskiej:  

„Kontrola zarządcza w jednostkach sektora skarbowego  

na przykładzie urzędów kontroli skarbowej”. 

 

Kontrola zarządcza to działania  zarządczo - organizacyjne mające na celu poprawę 

funkcjonowania urzędu kontroli skarbowej - oraz zwiększenie efektywności jego 

funkcjonowania, a także ma eliminować nieprawidłowości wynikające z niewłaściwej analizy 

funkcjonowania poszczególnych obszarów działania oraz eliminacji ryzyk w obszarach.  

W pracy postawiono następujące pytania badawcze, które znalazły odzwierciedlenie  

w celach badawczych: 

1. Czy w sektorze skarbowym dostrzega się wagę i znaczenie kontroli zarządczej  

w realizacji celów i zadań? 

2. Czy są podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania jednostki 

poprzez wdrożenia i realizację kontroli zarządczej? 

3. Czy model można zastosować we wszystkich urzędach kontroli skarbowej, celem 

poprawy ich funkcjonowania i zapewnienia realizacji celów ustawowych?  

Głównym celem rozprawy było opracowanie modelu referencyjnego, zawierającego 

poszczególne etapy kontroli zarządczej w sektorze skarbowym, zapewniającego właściwą 

organizację i proces organizacyjno - zarządczy w urzędach.  

Aby zrealizować założony cel i udowodnić postawione tezy przyjęto: 

 cele poznawcze, które obejmowały:  

− analizę kontroli zarządczej na tle nauk o zarządzaniu; 

− analizę dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego kontroli zarządczej 

w urzędach kontroli skarbowej; 

− identyfikację i analizę czynników ryzyka mających wpływ na poziom 

funkcjonowania kontroli skarbowej w urzędach kontroli skarbowej; 

 cele empiryczne/badawcze obejmujące: 

− model referencyjny kontroli zarządczej, odnoszący się do zakresu 

funkcjonowania urzędów kontroli skarbowej; 

− wykorzystanie modelu do oceny stopnia realizacji kontroli zarządczej  

w urzędach w odniesieniu do założonych ustawowych celów kontroli 

zarządczej; 

− sformułowanie w oparciu o model referencyjny wniosków mających wpłynąć 

na właściwą realizację kontroli zarządczej, w tym proces organizacyjno – 

nadzorczy. 

W celu zrealizowania określonych celów poznawczych i empirycznych 

przeprowadzono szczegółowe badania, polegające na: określeniu miejsca kontroli zarządczej 

w naukach o zarządzaniu, analizie dorobku naukowego kontroli zarządczej w urzędach, a 

także oceny prawidłowości realizacji elementów kontroli zarządczej i ustaleniu 

nieprawidłowości  

w urzędach poprzez wymagania określone w zbudowanym modelu referencyjnym. 



Model składa się z procesów, w których zidentyfikowano zadania i podzadania. Ocena 

realizacji kontroli zarządczej w urzędach dokonana została w oparciu o następujące procesy:  

 proces środowisko wewnętrzne; 

 proces wyznaczania celów, zadań identyfikacji i analizy ryzyka; 

 proces monitorująco – kontrolujący; 

 proces informacyjno – komunikacyjny.  

 

Celem zobrazowania problematyki sformułowano następujące tezy, które zostały 

udowodnione w trakcie prowadzonych badań ankietowych: 

1. Podniesienie świadomości wśród pracowników i kierowników urzędów kontroli 

skarbowej w zakresie kontroli zarządczej wpłynie na poprawę funkcjonowania 

zakresu organizacyjno - zarządczego w urzędach oraz realizację założonych celów  

i zadań jednostek. 

2. Zbudowanie modelu kontroli zarządczej obejmującego zakresem całość 

funkcjonowania obszarów organizacyjno – zarządczych w urzędach kontroli 

skarbowej wpłynie na poprawę funkcjonowania urzędów poprzez eliminację 

czynników ryzyka. 

Teza 1 został udowodniona, w trakcie badań ankietowych. Należy zaznaczyć,  

iż im większa świadomość znaczenia kontroli zarządczej, lepsze zrozumienie jej tematyki 

wśród pracowników, jak i kierowników, tym wyższa jakość i terminowość realizowanych 

celów i zadań urzędów.  

Teza 2 polegała na zbudowaniu modelu referencyjnego, zaznajomieniu z nim 

kierowników,  pracowników i realizacji zadań urzędów w oparciu o model kontroli 

zarządczej, wpłynęła na eliminację ryzyka, co z kolei w znacznej mierze wpłynęło  

na osiągniecie przez urząd założonych celów. 

Powyższe cele oraz tezy znalazły odzwierciedlenie w poszczególnych rozdziałach 

pracy. Rozważania w rozdziale pierwszym dotyczą kontroli zarządczej w kontekście nauk  

o zarządzaniu w odniesieniu do takich elementów jak: planowanie, organizowanie, 

kierowanie i kontrolowanie. Analizie poddano instrumenty kontroli zarządczej w kontekście 

modeli, metod i technik stosowanych w naukach o zarządzaniu. Rozdział drugi wprowadza w 

zakres regulacji dotyczących kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności kierownika za brak 

jej właściwej realizacji oraz przedstawia analizę sektora skarbowego w Polsce. W rozdziale 

trzecim zaprezentowano zakres próby badawczej, którą były urzędy kontroli skarbowej.  

W rozdziale tym szczegółowo omówiono budowę modelu oraz zakres przeprowadzonych 

badań. Rozdział czwarty poświęcono analizie wyników samooceny przeprowadzonej  

w urzędach kontroli skarbowej oraz zaprezentowano wykorzystanie modelu do oceny kontroli 

zarządczej w urzędach kontroli skarbowej. Przestawiono wyniki analiz funkcjonowania 

kontroli zarządczej z uwzględnieniem braków jej poszczególnych elementów, które 

powodowały nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów. W oparciu o przeprowadzone 

analizy z wykorzystaniem modelu przedstawiono zalecenia w sprawie usprawnienia kontroli 

zarządczej, skutkujące usprawnieniem i poprawą funkcjonowania poszczególnych obszarów 

działania urzędów.  



Główny cel dysertacji w postaci zbudowania modelu referencyjnego zawierającego 

poszczególne etapy kontroli zarządczej w sektorze skarbowym, zapewniającego właściwą 

organizację i proces organizacyjno - zarządczy w urzędach został udowodniony poprzez 

założone tezy oraz określone cele badawcze. 

Z analizy przeprowadzonych badań wynikło, iż kontrola zarządza zajmuje kluczowe 

miejsce z naukach o zarządzaniu, gdyż jest skutecznym i efektywnym narzędziem 

zarządzania każdą jednostką. W urzędach kontroli skarbowej dorobek kontroli zarządczej jest 

znaczny, jednak zakres zagadnień i tematyki nie jest zrozumiały dla kierowników  

i pracowników, co przekłada się na nieprawidłowości w niektórych obszarach 

funkcjonowania urzędu. Dlatego model referencyjny jest niezbędny, gdyż pokazuje zakres 

obszarów działania i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach. 

 

 

 

 


