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Samorządom przybywa zadań własnych, ustawodawca 
nieustannie wyznacza nowe cele związane z rozwojem 
strategicznym i zmianami w prawie.

Zaś sami mieszkańcy pragną coraz lepszej jakości i dostępności
usług publicznych.

Stąd jest coraz szersze zainteresowanie ze strony urzędów 
nowoczesnymi metodami zarządzania i samooceny. 

A na te potrzeby odpowiada kontrola zarządcza.

”



5 najważniejszych elementów wspierających realizację kontroli zarządczej

(cele strategiczne, operacyjne, 
zadania, mierniki) → na rok

Przygotowanie 
planu działalności1

(identyfikacja → analiza
→ ocena → działania korygujące)
→ nie rzadziej niż raz w roku

Zarządzanie 
ryzykiem2

(identyfikacja obszarów 
zgodności i niezgodności)

Monitorowanie zgodności 
z prawem i procedurami 
wewnętrznymi

3

ocena funkcjonowania kontroli 
zarządczej przez kierowników 
jednostek i pracowników 
→ co najmniej 1 raz w roku

Samoocena 
i komunikacja4

(raporty, sprawozdawczość)

Dokumentowanie działań realizowanych 
w ramach kontroli zarządczej5
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5 istotnych faktów
o zarządzaniu ryzykiem

Stąd tak ważne jest bieżące identyfikowanie i monitorowanie ryzyk w działalności urzędu

Ryzyka urzędu pod kontrolą

To proces ciągły, a nie 
jednorazowe działanie.

Jest „wspólna sprawą” 
- gdyż dotyczy kierowników, 
jak i pracowników 
(wiedza i świadomość nt. 
ryzyk jest kluczowa).

Wspiera racjonalne 
gospodarowanie środkami 
publicznymi i służy poprawie 
jakości oraz dostępności 
usług z tym związanych.

Systemowo pomaga 
w identyfikacji zagrożeń, 
ocenie ryzyka i wdrożeniu 
mechanizmów kontrolnych.

Kluczowa osoba to audytor 
wewnętrzny – który niezależnie 
ocenia skuteczność procesu 
zarządzania ryzykiem i wspiera 
kierownictwo w podejmowaniu 
decyzji zarządczych.

Zarządzanie ryzykiem to najszerszy i najważniejszy element kontroli zarządczej

Prawnych FinansowychOperacyjnych Wizerunek



Jak w praktyce LEX Kontrola Zarządcza wspiera JST

1 Tworzenie planu działalności

- w planie działalności na dany rok 
kalendarzowy, w tym sprawozdanie 
z jego wykonania.

Określenie celów strategicznych 
i operacyjnych oraz mierników

- w powiązaniu z celami oraz miernikami ich 
realizacji. 

Ustalenie osób odpowiedzialnych 
i przydzielenie im zadań

- w zaplanowanych zadaniach, oszacujesz 
je i opiszesz (ocena punktowa, hierarchizacja).

Monitorowanie realizacji zadań 
i raportowanie poziomu ryzyka



Przykładowy widok planu działalności 

Ustalasz zadania wynikające
z założonych celów jednostki.

Masz wiedzę 
nt. ryzyka w zadaniach.



Jak w praktyce LEX Kontrola Zarządcza wspiera JST

2 Zarządzanie ryzykiem

- w jednym systemie oraz określenie 
działań naprawczych i ich powtórna ocena.

Identyfikacja i całościowa 
ocena ryzyk

- na skutek zdarzenia organizacyjnego 
czy zarejestrowanego ryzyka w powiązaniu 
z celami.

Realizacja zadań zgodnie z przyjętymi 
mechanizmami kontrolnymi

- identyfikacja obszarów, w jakich należy 
podjąć działania korygujące.

Utworzenie rejestru ryzyka
i mapa ryzyka



Przykładowy rejestr ryzyka

Widzisz, kto i jakie ryzyka zgłosił oraz czy wystąpiły 
(zmaterializowały się)



Ryzyko pierwotne 

Ryzyko rezydualne

Ryzyko finansowe

Ryzyko reputacji

Ryzyko 
operacyjne

Ryzyko 
strategiczne
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Łatwe zarządzanie ryzykiem dzięki ocenie i mapie ryzyka

Zyskujesz jasny obraz 
zagrożeń – widzisz jak ryzyko 
kształtowało się po 
zidentyfikowaniu i później po 
zastosowaniu mechanizmów 
kontrolnych.



Jak w praktyce LEX Kontrola Zarządcza wspiera JST

3 Monitorowanie zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi

- gotowych i eksperckich z danej dziedziny 
(np.: zamówień publicznych) czy 
przygotowanych do własnych procedur -> 
badania zgodności.

Wysłanie list kontrolnych 

- m.in. dzięki powiązaniu pytań list kontrolnych 
z podstawą prawną w systemie LEX*.

Tworzenie raportów zgodności 
czy niezgodności w danym obszarze

* Opcje dostępne dla posiadaczy aktywnych abonamentów 
systemów: LEX .

- w obszarach braku zgodności z przepisami 
czy wewnętrznymi regulacjami.

Realizacja działań korygujących 
i/lub naprawczych



Przykładowe badanie zgodności w oparciu o listy kontrolne

Realizujesz badania zgodności za 
pomocą gotowych lub własnych 
list kontrolnych.

Widzisz, na ile Jesteś zgodny 
z prawem w danym obszarze (%). 
Możesz też przygotować raport.



W razie dalszych wątpliwości 
możesz zadzwonić do eksperta 
lub  zadać mu pytanie drogą 
mailową.

Zyskujesz podstawę prawną do badania zgodności dzięki integracji LEX Kontrola Zarządcza z systemem LEX* 

Sprawdzenie podstawy prawnej w LEX Kontrola Zarządcza.2

Analiza podstawy prawnej w LEX według np. komentarzy 
praktycznych, orzecznictwa, analiz oraz pytań i odpowiedzi.

4

Badanie zgodności z prawem w LEX Kontrola Zarządcza z użyciem listy kontrolnej. 

Identyfikacja obszarów zgodności/niezgodności (T/N).

* Opcja dostępna wyłącznie dla  posiadaczy aktywnego abonamentu na SIP LEX. 

3

1



Jak w praktyce LEX Kontrola Zarządcza wspiera JST

4 Samoocena i komunikacja

- samooceny kontroli zarządczej 
czy np. satysfakcji świadczonych usług 
publicznych.

Przygotowanie 
badania ankietowego

- za pomocą modułu zadań z terminem 
jej realizacji, wg indywidualnych potrzeb 
jednostki.

Wysłanie ankiety 
do wszystkich pracowników

- nawet z kilkuset ankiet, w tym 
przygotowanie raportów ze wskazaniem 
obszarów wymagających poprawy.

Podsumowanie wyników badania 
ankietowego np. samooceny kontroli 
zarządczej



Przykładowe podsumowanie ankiety samooceny

Podsumujesz wyniki kilkuset ankiet, także 
w formie graficznej i zaoszczędzisz mnóstwo czasu
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5 Dokumentowanie działań w zakresie kontroli zarządczej

- w celu udokumentowania dochowania 
należytej staranności, np. w procesie 
zarządzania ryzykiem.

Wybór raportu

- do utworzenia raportu z danego obszaru, 
co zapewnia np. szybkie przygotowanie 
danych dla RIO i/lub NIK w razie kontroli.

Ustalenie zakresu 
potrzebnych informacji

- umożliwiają ich sprawną analizę 
i przygotowanie wniosków
(w tym eksport danych do pliku Excel lub pdf).

Czytelne podsumowania danych 
w postaci gotowych raportów



Przykładowe raporty

Łatwo przeanalizujesz 
dane dzięki raportom.



Wsparcie LEX Kontrola Zarządcza w czasie Covid-19

Zapewnienie ciągłości działania JST w sytuacji kryzysowej

Proces 

nr 1 

Analiza ryzyka 

Sprawne podjęcie 
działań korygujących

Zlecenie zadań z podjęciem 
działań korygujących

Skuteczna komunikacja 
urząd → jednostki podległe

Sprawne pozyskiwanie 
informacji zwrotnych

Raport 
niezgodności 

Dostarczenie pracownikom urzędu 
bieżącej informacji nt. obowiązujących 

procedur i zasad postępowania

Monitorowanie zgodności 
z procedurami i instrukcjami

Inwentaryzacja zagrożeń mogących 
negatywnie wpłynąć na ciągłość 

działania,  w jednym systemie 

1 2 3



Otrzymasz skuteczne i profesjonalne wsparcie 
w zarządzaniu strategicznym dzięki standaryzacji 
i informatyzacji kontroli zarządczej.

Podniesiesz efektywność gospodarowania środkami 
publicznymi i poprawisz jakość związanych z tym 
usług. 

Zachowasz zgodność z prawem i procedurami 
wewnętrznymi.

Ułatwisz codzienną pracę audytora, co zwiększy 
trafność podejmowanych decyzji zarządczych.

Zyskasz kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem 
w powiązaniu z realizacją celów strategicznych 
i ograniczysz ryzyka (m.in. prawne, finansowe czy 
wizerunkowe).

Skutecznie przygotujesz się do kontroli 
i wprowadzenia zaleceń pokontrolnych. 

Szybko sporządzisz raporty i przeanalizujesz dane 
w czasie rzeczywistym.

Zaoszczędzisz czas i zoptymalizujesz koszty 
dzięki skróceniu czasu audytu wewnętrznego.

8 powodów, dla których warto wybrać oprogramowanie 
LEX Kontrola Zarządcza
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Masz pytania? 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej 

o LEX Kontrola Zarządcza?

Zamów bezpłatną prezentację online - kliknij :: TUTAJ :: >>

https://lrpoland.wolterskluwer.com/kzas-zamow-prezentacje


Wspieramy samorządy w zarządzaniu strategicznym

Skuteczny nadzór 
nad ryzykami w samorządzie

Sprawniejsza praca 
całego urzędu

Podejmujesz 
trafne decyzje

Mój samorząd 
zmienił się na lepsze

www. produkty.LEX.pl/kontrola-zarzadcza


