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Streszczenie: Zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem procesów wchodzących w skład 
kontroli zarządczej, która w głównej mierze spoczywa na kierowniku JST. Świadome i usystematy-
zowane zarządzanie ryzykiem pozwala kierownikowi ograniczyć zdarzenia, które mogą wpłynąć 
negatywnie na realizację zadań. Dlatego tak istotna jest organizacja procesu zarządzania ryzykiem, 
która zapewnia realizację celów i zadań. Poczynione rozstrzygnięcia teoretyczne w części pierwszej 
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artykułu pozwoliły autorowi w oparciu o regulacje wewnętrzne funkcjonujące w wybranej gminie 
Dąbrowa Górnicza syntetycznie opisać proces zarządzania ryzykiem oraz przedstawić mierniki 
i wskaźniki obrazujące ten proces. Na tym tle uwidacznia się sformalizowany proces zarządzania 
ryzykiem w gminie, w którym poświęcono wiele miejsca na przyjęty tryb postępowania w procesie 
zarządzania ryzykiem. Zostały precyzyjnie wskazane obowiązki poszczególnych pracowników or-
ganizacji uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem. 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, ryzyko, zarządzanie ryzykiem, samorząd teryto-
rialny, kontrola zarządcza

Abstract: Risk management is an integral part of the management control processes, which is pri-
marily the responsibility of the Manager of local government units. Conscious and structured risk 
management allows the manager to limit events that may have a negative impact on the implemen-
tation of tasks. This is why it is so important to organize a risk management process that ensures the 
achievement of objectives and tasks. The theoretical settlement made in part one of the article allo-
wed the author, on the basis of internal regulations in the selected Dąbrowa Górnicza commune, to 
synthetically describe the risk management process and to present the measures and indicators that 
illustrate the process. Against this background, a formalized risk management process in a com-
mune where a lot of space has been devoted to the risk management process adopted is shown. The 
responsibilities of the individual employees of the organizations involved in the risk management 
process have been clearly identified.

Keywords: public procurement, risk, risk management, local government, management control

Wstęp 

Zamówienia publiczne stanowią istotny obszar zarządzania w jednostce samo-
rządu terytorialnego (dalej: „JST”)1, w którym można zidentyfikować różnego ro-
dzaju ryzyka zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Problematyka 
ryzyka jest stosunkowo często podejmowana w literaturze przedmiotu. Wynika to 
z faktu, iż zarządzanie ryzykiem stanowi element kontroli zarządczej uregulowany 
obowiązkiem ustawowym wobec kierownika JST. Zamówienia publiczne są jedną 
z  tych sfer działalności JST, która wykazuje wysoki współczynnik występowania 
ryzyka. Świadczą o  tym chociażby wyniki kontroli uprawnionych instytucji typu 
Regionalna Izba Obrachunkowa czy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. 

Głównym problemem badawczym, wokół którego skupione są rozważania i wniosko-
wanie autora, stało się ukazanie specyfiki zarządzania ryzykiem w organizacji publicznej, 
jaką jest JST, w obszarze realizacji zamówień publicznych. Dla potrzeb realizacji tak posta-
wionego problemu badawczego przyjęto następujące cele szczegółowe: przegląd głównych 
podstaw prawnych zarządzania ryzykiem w JST, wskazanie jego wymiaru podmiotowego 
i przedmiotowego oraz określenie etapów zarządzania ryzykiem w ujęciu procesowym. 

1  Z uwagi na zaprezentowanie w drugiej części artykułu wybranej gminy, rozważania autora będą 
skupione właśnie na tej najmniejszej JST.
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Poza aspektem teoretycznym artykułu uwzględniono również wymiar praktyczny na 
przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza, z  odwołaniem się do prezentacji konkretnych 
mierników i wskaźników obrazujących proces zarządzania ryzykiem w obszarze zamó-
wień publicznych realizowanych przez tego zamawiającego (operacjonalizacja pojęcia 
zarządzania ryzykiem). Autor po zapoznaniu się z regulacjami wewnętrznymi funkcjo-
nującymi w wybranej gminie w zakresie zapewnienia kontroli zarządczej w sposób syn-
tetyczny przybliżył tę tematykę czytelnikowi, ograniczając się do rozstrzygnięć w zakresie 
zarządzania ryzykiem. 

 W opracowaniu zastosowano metody badawcze zmierzające do uzyskania ma-
teriału stanowiącego podstawę do teoretycznego opracowania i rozwiązania posta-
wionego problemu badawczego, w tym głównie: studia literaturowe oraz studium 
przypadku. Wykorzystano krajowe i zagraniczne studia literaturowe z zakresu za-
rządzania ryzykiem i  kontroli zarządczej w JST. Analizie poddano przepisy ustawy 
o finansach publicznych oraz komunikaty Ministra Finansów. W artykule uwzględ-
niono stan prawny na dzień 10 lipca 2020 r. 

1. Ryzyko jako obiekt badań 
 
Ryzyko jako kategoria badawcza ma charakter interdyscyplinarny, jest ono bo-

wiem definiowane w  zależności od potrzeb czy dyscypliny finansowej. Literatura 
przedmiotu mocno eksploruje to zagadnienie, jednak ze względu na ograniczone 
ramy niniejszego artykułu autor odwoła się na potrzeby niniejszych rozważań do 
ekonomicznej płaszczyzny rozpatrywania ryzyka i neutralnej koncepcji definiowania 
tego zagadnienia. Traktuje ona ryzyko zarówno jako zagrożenie, ale i szansę pozwala-
jącą osiągnąć wynik lepszy lub gorszy od spodziewanego2. Intencją każdego podmio-
tu gospodarującego nie powinno być przede wszystkim unikanie zagrożeń, ale zwięk-
szanie szansy na pożądane efekty. Należy bowiem zaakcentować, że ryzyka nie da się 
uniknąć, a można je jedynie ograniczać, przy jednoczesnym braku możliwości zredu-
kowania go do zera. Dlatego tak istotne staje się świadome i systematyczne zarządza-
nie ryzykiem w celu zabezpieczenia organizacji przed różnorodnymi zagrożeniami, 
a równocześnie wykorzystanie szans pojawiających się w obliczu rzeczonego zarzą-
dzania. Ponadto istotne jest rozróżnienie między niepewnością a ryzykiem. Według 
przedstawiciela chicagowskiej szkoły ekonomicznej F.H. Knighta o  ile niepewności 
nie można zmierzyć i zastosować rachunku prawdopodobieństwa, o tyle w przypadku 
ryzyka można określić prawdopodobieństwo jego wystąpienia3. 

2  Z kolei w świetle negatywnej koncepcji ryzyka jest ono potraktowane jako zagrożenie w związku 
z istnieniem możliwości straty, szkody czy niezrealizowania określonego celu działania. Zob. M. Fry-
mus, Zarządzanie ryzykiem warunkiem sprawnego funkcjonowania gminy, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 53 (718), s. 406.
3 F.H. Knight, Risk. Uncertainty and Profit, Cosimo Inc., New York 2005, s. 19-21.
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2. Podstawy prawne zarządzania ryzykiem w JST 

Jednostki sektora finansów publicznych, których reprezentantem są m.in. gmi-
ny, występujące na rynku zamówień publicznych jako zamawiający, zawierają umo-
wy odpłatne na usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 (dalej: „ustawa 
Pzp”). Ustawa Pzp jest swoistym uzupełnieniem dla ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych5 (dalej: „ustawa FP”), w której art. 44 ust. 4 stanowi, iż 
„Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach 
o zamówieniach publicznych”. Ustawa Pzp określa zasady i tryb udzielania zamó-
wień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicz-
nych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie6. 

Z punktu widzenia niniejszych rozważań istotne stają się cele (zasady) obowią-
zującej regulacji prawnej określone w jej rozdziale 2. Odnoszą się one głównie do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, 
przy jednoczesnym zachowaniu bezstronności i obiektywizmu oraz udzieleniu za-
mówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z  przepisami ustawy Pzp. 
Wymienione zasady wpływają na zachowania głównych uczestników rynku zamó-
wień publicznych, tj. zamawiających i wykonawców, jak również organów kontro-
lnych. Wszelkie naruszenia wspomnianych zasad przez zamawiającego zwiększają 
prawdopodobieństwo wystąpienia określonego rodzaju ryzyka. Z kolei organy wy-
konawcze gminy, tj. wójt, burmistrz, prezydent zostały zobligowane na podstawie 
art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy FP do zapewnienia funk-
cjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej7, której jednym 
z ustawowych celów jest zarządzanie ryzykiem8. Powyższe obowiązki potęguje od-
powiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych9. Wymienio-
ne dotychczas podstawowe źródła prawne, wskazujące na konieczność zarządzanie 
ryzykiem w  obszarze funkcjonowania samorządów, powinny zostać poszerzone 
o bardziej szczegółowe komunikaty Ministra Finansów, a mianowicie: 

4 Tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 1843.
5  Dz.U.2019.869 (tekst jedn. z dnia 10.05.2019).
6  Art. 1 ustawy  Pzp.
7 Kontrola zarządcza ma za zadanie stworzyć menedżerski model zarządzania jednostkami samorządu 
terytorialnego. Zob. A. Łukaszuk,  Prawne uwarunkowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu 
terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria prawnicza” 2013, nr 17, s. 68.
8  Obowiązek kontroli zarządczej został wprowadzony na gruncie zmiany ustawy o finansach publicz-
nych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 157/209, poz. 1240).
9 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych (Dz.U.2019.1440, tekst jedn. z dnia 1.08.2019 r.).
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1) Komunikat nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych10;

2) Komunikat nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych 
w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicz-
nych11;

3) Komunikat nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych 
dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem12. 

3. Zarządzanie ryzykiem (wymiar podmiotowy i przedmiotowy)

Na zarządzanie ryzykiem można spojrzeć z  punktu widzenia podmiotowego 
i  przedmiotowego. Wymiar podmiotowy (instytucjonalny) będzie odnosił się do 
wskazania osób upoważnionych do wykonywania czynności związanych z  zarzą-
dzaniem ryzykiem ze strony grupy zamawiających i wykonawców oraz relacji za-
chodzących między nimi w zakresie podziału ryzyka. 

Głównym inicjatorem w zakresie sterowania ryzykiem w sferze zamówień pu-
blicznych w ramach zachowania kontroli zarządczej jest kierownik zamawiającego  
(wójt, burmistrz, prezydent). Jego działania wspiera audytor wewnętrzny poprzez 
systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. W proces zarzą-
dzania ryzykiem kierownik zamawiającego angażuje kadrę zarządzającą (naczelni-
ków i kierowników komórek organizacyjnych w strukturze urzędu), która posiada 
uprawnienia właścicielskie ryzyka i  identyfikuje zagrożenia w  obszarze swojego 
działania. Ponadto pozostali pracownicy mają najczęściej obowiązek uczestnicze-
nia w zgłaszaniu potencjalnych obszarów zagrożeń. Należy jednak wskazać, iż po-
mimo możliwości delegowania obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem przez 
kierownika zamawiającego, nie zwalnia go to od bezpośredniej odpowiedzialności 
w tym obszarze zarządzania. 

Z kolei u wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
kalkulacja kosztów oferty oparta na analizie do wystąpienia różnych rodzajów ryzy-
ka jest naturalnym elementem prowadzonej strategii cenowej na konkurencyjnym 
rynku zamówień publicznych.

Warto wskazać, iż zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym jest często trud-
niejsze niż w przedsiębiorstwie prywatnym. Przyczynami tego są m.in. zmiany kie-
rownictwa zależne od decyzji politycznych; niska wiedza na temat zarządzania ry-
zykiem u osób zajmujących stanowiska kierownicze; częsty brak odpowiedzialności 
za decyzje finansowe; trudności z  pomiarem skutków ryzyka; regulacje prawne 
i procedury obowiązujące w sektorze publicznym, których zmiany wymagają dłu-
giego procesu decyzyjnego; mała wiedza pracowników na temat ryzyka oraz obo-

10 Dz.Urz.MF.2009.15.84 z dnia 30.12.2009 r.
11 Dz.Urz.MF.2011.2.11 z dnia 11.03.2011 r.
12 Dz.Urz.MF.2012.56 z dnia 18.12.2012 r.
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jętność na ryzyko w związku z brakiem poczucia zagrożenia i odpowiedzialności13. 
Tym samym często dochodzi do nieuprawnionej próby przetransferowania na wy-
konawców ryzyka o różnym charakterze i przeniesienia na nich odpowiedzialności. 
Prowadzi to do braku sprawiedliwego i równomiernego rozkładu ryzyka pomiędzy 
stronami zaangażowanymi w realizację zamówienia publicznego. 

 Z kolei aspekt przedmiotowy zarządzania ryzykiem obejmuje wdrożony w or-
ganizacji (publicznej i prywatnej) system zarządzania ryzykiem. Wymaga on stwo-
rzenia odpowiednich środków (mechanizmów) kontroli w  postaci zapewnienia 
struktur zarządczych, procedur i polityk, skoordynowanych zadań w ramach po-
szczególnych komórek organizacyjnych z  przydzielonym zakresem obowiązków, 
uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz odpowiedniego przepływu in-
formacji i posiadania dokumentacji. Na dokumentację systemu kontroli zarządczej 
składają się głównie pisemne procedury wewnętrzne zawarte w uchwałach, zarzą-
dzeniach, regulaminach, instrukcjach, upoważnieniach, decyzjach, zakresach czyn-
ności, poleceniach służbowych oraz innych dokumentach wewnętrznych.

4. Etapy zarządzanie ryzykiem (wymiar procesowy)

Inne spojrzenie na zarządzanie ryzykiem, które jest powszechnie opisywane 
w literaturze przedmiotu, to ujęcie procesualne złożone z kilka etapów: planowania, 
analizy ryzyka i decyzji będącej reakcją na ryzyko (rysunek 1). 

Rysunek 1. Proces zarządzania ryzykiem 
Figure 1. Risk management process

Źródło: Ministerstwo Finansów – Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych – 
Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne, Warszawa 2011, s. 3. 

13 O. Martyniuk, Zarządzanie ryzykiemw jednostkach sektora finansów publicznych – wyniki badań 
empirycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie-
czenia” 2014, nr 72 (833), s. 87-88.
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Warunkiem wstępnym do prawidłowej identyfikacji ryzyka jest precyzyjne wy-
znaczenie celów organizacji na poziomie planowania zarządzania ryzykiem. Celem 
funkcjonowania JST w obszarze zamówień publicznych będzie wydatkowanie środ-
ków publicznych poprzez zawieranie umów z wykonawcą zdolnym do wykonania 
zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp, w związku z  reali-
zacją zadań określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym14. 
Jak już wcześniej wspomniano, ustawa Pzp koresponduje bezpośrednio z  ustawą 
FP, w której nadrzędną zasadę dysponowania środkami publicznymi ustawodawca 
zapisał w art. 44 ust. 3, w świetle którego wydatki publiczne powinny być dokony-
wane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów z  danych nakładów. Tym samym działalność JST, w  aspekcie zarządza-
nia ryzykiem w  zamówieniach publicznych, będzie ukierunkowana na skuteczne 
i efektywne zawarcie umowy poprzez wpływ na zminimalizowanie prawdopodo-
bieństwa wystąpienia ryzyka nieakceptowanego, przy zachowaniu legalności pro-
wadzonych działań i  uzyskaniu efektów (oszczędności) z poniesionych nakładów.  
Należy dodać, iż na etapie planowania konieczna jest operacjonalizacja procesu za-
rządzania ryzykiem poprzez wybór odpowiednich mierników/wskaźników w celu 
uzyskania zapewnienia o zrealizowaniu celu. 

Kolejna faza procesu zarządzania ryzykiem obejmuje płaszczyznę analizy ryzy-
ka rozpoczynającą się od jego zidentyfikowania, w nawiązaniu do uprzednio zde-
finiowanych celów organizacji. Będą to głównie te rodzaje ryzyka, które zagrażają 
prawidłowemu udzieleniu i realizacji zamówienia publicznego oraz w stosunku do 
których organizacja może podejmować konkretne działania15. Każde ryzyko po-
winno mieć określonego właściciela odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem 
i mającego kompetencje do podjęcia działań zaradczych w stosunku do obszaru, 
którym zarządza. W strukturze danej JST będą to głównie naczelnicy i kierownicy 
poszczególnych komórek organizacyjnych (wydziałów, referatów, biur) jako dyspo-
nenci wydzielonych środków budżetowych, którymi zarządzają w ramach realizacji 
swoich zadań (w tym z zakresu realizacji zamówień publicznych). 

 W tabeli 1 autor wskazał przykładowe rodzaje ryzyka, jakie mogą pojawić się 
na ścieżce postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego, uzależnione eta-
pem realizacji. Jednocześnie w celu kompleksowego przedstawienia problematyki 
na tym etapie rozstrzygnięć teoretycznych wskazano także mechanizmy kontroli, 
o których będzie mowa w dalszej części artykułu.

14  Dz.U. 2019.506, tekst jedn. z dnia 15.03.2019 r.
15  Szczególnie istotne będą te rodzaje ryzyka klasyfikowane z uwagi na ich oddziaływanie (ocenia się, 
jaki wpływ ma zidentyfikowane ryzyko na konkretną zagrożoną funkcję, tj. unieważnienie postępowa-
nia, przedłużenie terminu składania ofert, odpowiedzialność za naruszenie ustawy Pzp czy dyscypliny 
finansów publicznych) Zob. również inne klasyfikacje: M. Urbanek, Klasyfikacja ryzyka w zamówie-
niach publicznych, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2018, nr 4  t. 10 (46), s. 100-104.
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Tabela 1. Przykładowe rodzaje ryzyka jakie mogą pojawić się na ścieżce postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
 Table 1. Examples of risks that may appear on the path of public procurement proceedings

Faza procesu Kategoria ryzyka Ryzyko Mechanizmy kontroli

Przygotowanie 
postępowania 
o udzielenie 
zamówienia 
publicznego

Komisja 
przetargowa

Ryzyko udziału 
w czynnościach 
przetargowych osób 
podlegających wyłą-
czeniu na podstawie 
art. 17 ust. 1 ustawy 
Pzp 

Złożenie oświadczenia 
przez osoby wykonujące 
czynności w postępowaniu 
(tzw. „lojalki”) 

Wartość szacun-
kowa zamówienia

Ryzyko zaniżenia 
wartości zamówienia 
oraz wyboru nie-
właściwej procedury 
przetargowej (w 
tym nieuprawnione 
dzielenie zamówienia 
w celu ominięcia 
przepisów ustawy 
Pzp) 

Notatka z ustalenia warto-
ści szacunkowej wraz z za-
łącznikami dokumentują-
cymi rozeznanie rynku 

Opis przedmiotu 
zamówienia

Ryzyko dokonania 
nieprawidłowego 
opisu przedmiotu 
zamówienia (dys-
kryminacja bezpo-
średnia i pośrednia 
poprzez wskazanie 
nazw producentów 
przy braku zacho-
wania równoważ-
ności przedmiotu 
zamówienia) 

Projektant (roboty budow-
lane), właściwe opracowa-
nie SIWZ na podstawie 
ustawy Pzp, reagowanie na 
zapytania do SIWZ przez 
potencjalnych wykonaw-
ców 

Warunki udziału 
w postępowaniu 
i kryteria oceny 
ofert

Ryzyko niewła-
ściwego opisu 
warunków (brak 
zachowania propor-
cjonalności co do 
wartości czy zakre-
su) czy kryteriów 
oceny ofert (ich 
subiektywizacja) 

Właściwe opracowanie 
SIWZ na podstawie ustawy 
Pzp, reagowanie na zapyta-
nia do SIWZ przez poten-
cjalnych wykonawców 
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Przeprowadze-
nie postępo-
wania

Dokumentowanie 
czynności prze-
targowych

Ryzyko braku wyma-
ganej dokumentacji, 
jej niekompletności, 
zachowania spójności 

Ustawa Pzp i jej akty wy-
konawcze, procedury we-
wnętrzne 

Przestrzeganie 
terminów 

Ryzyko niezacho-
wania wymaganego 
terminu, np. składa-
nia ofert czy termi-
nu związania ofertą 

Ogłoszenie o zamówieniu, 
SIWZ, ustawa Pzp, Kodeks 
cywilny 

Wybór oferty naj-
korzystniejszej  
(w tym odrzucenie 
oferty, wyklucze-
nie wykonawcy)

Ryzyko wyboru ofer-
ty, która nie jest naj-
korzystniejsza (w tym 
nieodrzucenie oferty 
pomimo wystąpienia 
okoliczności określo-
nych w art. 89 ustawy 
Pzp czy wykluczenia 
wykonawcy pomimo 
wystąpienia okolicz-
ności wskazanych 
w art. 24 ustawy Pzp) 

Ustawa Pzp, inne przepisy 
prawa, np. Kodeks cywilny, 
procedury wewnętrzne

Unieważnienie 
postępowania

Ryzyko unieważnie-
nia pomimo braku 
wystąpienia okolicz-
ności wskazanych 
w art. 93 ustawy Pzp 

Ustawa Pzp, inne przepisy 
prawa, np. Kodeks cywilny, 
procedury wewnętrzne

Realizacja 
zamówienia 
publicznego

Zapłata wyna-
grodzenia wyko-
nawcy

Ryzyko dokonania 
płatności w kwocie 
wyższej/niższej niż 
wskazanej w ofercie, 
ryzyko nieuregu-
lowania płatności 
podwykonawcy 
robót budowlanych

Oferta, umowa, faktura 

Terminowe wyko-
nanie przedmiotu 
umowy

Ryzyko braku 
naliczenia kar 
umownych wobec 
niezachowania wy-
maganego terminu, 
zgodnie z ofertą

Oferta, umowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy Pzp. 
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Ryzyko pojawia się wskutek zaistnienia jednego lub wielu czynników (zewnętrz-
nych i wewnętrznych) ograniczających całkowicie (lub częściowo) osiągnięcie za-
mierzonego celu. Wśród czynników wewnętrznych w procesie identyfikacji ryzyka 
w  zamówieniach publicznych warto wskazać na zmiany polityczne na poziomie 
lokalnym, źródła finansowania zadań publicznych, jakość wykorzystywanych za-
sobów ludzkich w  komórkach zamówień publicznych (w tym odpowiedzialność 
i postawy poszczególnych właścicieli ryzyka, tj. naczelników, kierowników komó-
rek organizacyjnych). Z  kolei do czynników zewnętrznych można zaliczyć m.in. 
niejednolite orzecznictwo i zmienność przepisów ustawy Pzp w trakcie roku budże-
towego, stosowanie nieuczciwych praktyk ze strony wykonawców, tj. nadużywanie 
pozycji dominującej, stosowanie rażąco niskiej ceny czy zmów cenowych, korupcja 
oraz postępująca elektronizacja zamówień publicznych. 

Zarządzanie ryzykiem jest związane bezpośrednio z jego pogłębioną analizą i oceną 
jego występowania. Opiera się to na oszacowaniu ryzyka poprzez określenie prawdopo-
dobieństwa zaistnienia stanu, w którym ryzyko jest wyższe niż poziom progowy, oraz 
możliwych do wystąpienia skutków16. Ocena rodzajów ryzyka umożliwi ich uszerego-
wanie i sporządzenie w formie graficznej macierzy ryzyka ze wskazaniem rodzajów ry-
zyka wymagających podjęcia dodatkowych działań, ryzyka, dla którego konieczne jest 
szczególne monitorowanie oraz ryzyka nieistotnego dla założonych celów17. 

Po przeprowadzeniu oceny i uszeregowania rodzajów ryzyka ujawniają się prio-
rytety dla danej organizacji, które powinny skutkować odpowiednią reakcją (dzia-
łaniem)18 w  stosunku do każdego zidentyfikowanego obszaru ryzyka. Będzie to 
unikanie ryzyka (decyzja niepodejmowania ryzyka i wstrzymania procesu lub ak-
tywności z nim związanych), zmniejszenie ryzyka (usunięcie źródła zagrożeń, ogra-
niczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i  jego skutków), przeniesienie 
ryzyka (dzielenie się ryzykiem z innym partnerem lub kilkoma partnerami poprzez 
umowy lub współfinansowanie ryzyka, np. przez zawarcie umowy ubezpieczenia) 
oraz akceptacja ryzyka lub jego kompensacja (zaakceptowanie sytuacji poniesienia 
ryzyka, szczególnie kiedy istnieje okazja osiągnięcia jakiejś korzyści)19. 

W  odpowiedzi na konkretne ryzyko, zidentyfikowane w  obszarze zamówień 
publicznych, powinny zostać wdrożone odpowiednie mechanizmy kontroli, wśród 
których można wymienić: 

16  Przy czym skutki nie muszą mieć tylko wymiaru finansowego, mogą to być także skutki społecz-
ne, polityczne i gospodarcze – M. Dylewski, B. Filipiak, Ryzyko w działalności jednostek samorządu 
terytorialnego w nowych uwarunkowaniach prawnych, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 
2013, nr 7, s. 33.
17  Zarządzanie ryzykiem. Informacje…, s. 4.
18  Sposób działania zależy od stopnia akceptacji ryzyka przez organizację, możliwości jego kontroli 
oraz stosunku kosztów zmniejszenia lub likwidacji ryzyka do możliwych niekorzystnych skutków tego 
ryzyka. Zob. I. Miciuła, Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych, „Studia 
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, nr 34/1, s. 219. 
19  T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010, s. 27. 
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−	 wprowadzanie wewnętrznych regulacji dotyczących wydatkowania środ-
ków publicznych objętych reżimem ustawy Pzp, jak i drobnych kwot poniżej progu 
ustawowego (do 30 000 euro dla JST),

−	 uczestniczenie w  pracach komisji przetargowej co najmniej dwóch osób ze 
strony komórki zamówień publicznych w ramach tzw. samokontroli pracowników, 

−	 wykorzystywanie list kontrolnych w celu wykrywania i korygowania ewen-
tualnych błędów dokonanych w toku postępowania (przed zawarciem umowy), 

−	 dokumentowanie pisemne procedur wyłączonych z obowiązku stosowania 
ustawy Pzp, w szczególności w zakresie rozeznania struktury podmiotowo-przed-
miotowej rynku potencjalnych wykonawców budujących konkurencyjność zamó-
wień (dotyczy to również projektów dofinansowanych środkami unijnymi), 

−	 wprowadzanie kontroli w postanowieniach umownych dających prawo za-
mawiającemu do zweryfikowania zobowiązania wykonawcy, np. w przypadku de-
klaracji ofertowej stanowiącej kryterium oceny ofert, np. terminu dostawy wobec 
naliczenia kar umownych.

Pozostała do omówienia jeszcze informacja i komunikacja oraz monitorowanie 
i ocena, ukazana na rysunku 1 w formie strzałek, będących swoistą otuliną procesu 
zarządzania ryzykiem. 

 W procesie zarządzania ryzykiem istotna jest komunikacja zwrotna wewnątrz 
organizacji. Nośnikiem ryzyka mogą być pracownicy danej JST zaangażowani 
w proces udzielenia zamówienia, a ich kompetencje i zachowania etyczne istotnie 
kształtują prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka. Jakość (kompetencje) 
i  liczba potencjału kadrowego, szczególnie pochodzącego ze strony komórki wła-
ściwej ds. zamówień publicznych zaangażowanej w proces zarządzania ryzykiem, 
powinna budować składy komisji przetargowej oraz stanowić ogniwa konsultacyjne 
(doradcze) z innymi pracownikami w obszarze funkcjonującego w organizacji sys-
temu zamówień publicznych. Decydujące znaczenie ma tu zapewnienie komórkom 
zamówień publicznych właściwego usytuowania w strukturze organizacyjnej JST. 
Istotne staje się rozdzielenie obowiązków i odpowiedzialności pracowników komór-
ki właściwej ds. zamówień publicznych w kontekście ich współpracy z komórkami 
merytorycznymi dla zapewnienia właściwego przepływu informacji umożliwiają-
cego wykonywanie powierzonych zadań. Autor podziela opinię, iż zidentyfikowane 
błędy w zamówieniach wynikają najczęściej z niedostatków kadrowych (przeciąże-
nie komórek zajmujących się zamówieniami), rzadziej natomiast z niekompetencji, 
czy wręcz umyślnych prób nadinterpretowania lub z jawnego obchodzenia zapisów 
ustawy Pzp20. Znaczącą rolę w systemie komunikacji wewnętrznej, oczywiście poza 
kierownikiem zamawiającego podejmującym działania organizacyjne w  ramach 

20  Zob. K. Lament, Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych projektów realizowanych ze środków 
Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Zarządzania” 2009, nr 16, s. 338. 
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kontroli zarządczej, będą stanowić właściciele ryzyka odpowiedzialni za prawidłowe 
zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie. Ponadto powinna zostać zapewniona 
w organizacji przejrzysta komunikacja zewnętrzna z wykonawcami ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia publicznego, u podstaw której leżą zasady równego ich 
traktowania w oparciu o prezentowane w organizacji publicznej wartości etyczne, 
takie jak m.in. bezstronność i obiektywizm. 

Z kolei monitorowanie i ocena umożliwia weryfikację funkcjonowania wdrożo-
nych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i pozwala odpowiedzieć kierow-
nikowi JST na pytanie, czy wdrożone procedury i polityki są odpowiednio spro-
filowane na potrzeby wsparcia organizacji z  punktu widzenia stawianych celów. 
Najważniejsze staje się zapewnienie właściwego dokumentowania i  rozliczalności 
podejmowanych czynności w toku zarządzania ryzykiem oraz: 

−	 systematyczne raportowanie w  zakresie ewaluacji ryzyka w  kontekście 
uprzednio ustalonych wskaźników i mierników dla realizacji założonych celów, 

−	 dokonywanie przeglądów i usunięcie luk w wewnętrznych procedurach za-
mówień publicznych, szczególnie kiedy poziom mierników i  wskaźników jest na 
poziomie nieakceptowalnym w stosunku do założonych celów, 

−	 wdrażanie usług doradczo-konsultacyjnych w obszarze zamówień publicz-
nych, w szczególności poprzez zaangażowanie audytora wewnętrznego lub komórki 
ds. kontroli wewnętrznej (szczególnie są one istotne w przypadku ocen zewnętrz-
nych instytucji kontrolnych typu RIO czy NIK). 

5. Zapewnienie kontroli zarządczej w gminie 
(przykład Gminy Dąbrowa Górnicza) 

Dotychczasowe rozważania teoretyczne zostaną w dalszej części artykułu uzu-
pełnione aspektem praktycznym omawianej problematyki. Prezydent Miasta Dąbro-
wa Górnicza, realizując ustawowy obowiązek zorganizowania systemu kontroli za-
rządczej, wprowadził regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 416.2019 
z dnia 21.06.2019 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej 
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej21. Zarządzenie zaczęło obowiązywać 
od dnia 1 lipca 2019 r. Wymienionym zarządzeniem prezydent zobowiązał naczelni-
ków wydziałów, kierowników biur oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska do 
stosowania procedur wymaganych tymi przepisami w realizacji zadań określonych 
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Ponad-
to zobowiązał audytora wewnętrznego do okresowej oceny stosowanych systemów 
kontroli zarządczej oraz do przedstawiania opinii w sprawie adekwatności, skutecz-

21  Warto wskazać, iż straciły moc uprzednio obowiązujące Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa 
Górnicza w tym zakresie: Nr 2497.2018 z dnia 28.05.2018 r., Nr 1981.2013 z dnia 15.11.2013 r., Nr 
1699.2013 z dnia 10.06.2013 r., Nr 549.2011 z dnia 15.09.2011 r.
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ności i efektywności tych systemów w obszarach objętych zadaniem audytowym. 
Warto również w  tym miejscu wskazać, iż do Regulaminu Kontroli Zarządczej 
wprowadzono 6 załączników, kolejno są to: wydziałowy rejestr ryzyka, kwartalne 
sprawozdanie o realizacji zadań i zmaterializowaniu ryzyka, informacja o poziomie 
mierników, kwestionariusz samooceny, kwestionariusz samooceny i oświadczenie 
o stanie kontroli zarządczej. Z treścią zarządzenia można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w zakładce Zarzą-
dzenia Prezydenta22.

6. Problematyka zarządzania ryzykiem w działalności gminy 

W poprzednim wątku autor przedstawił najważniejsze uregulowania wewnętrz-
ne w gminie, stanowiące o kontroli zarządczej, wprowadzone Zarządzeniem Prezy-
denta Miasta. W § 5 pkt 6 zapisano, iż elementy systemu kontroli zarządczej w Urzę-
dzie stanowią m.in. procedury zarządzania ryzykiem mające na celu zwiększenie 
prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań. W regulaminie opisano 
szczegółowy tryb postępowania w procesie zarządzania ryzykiem, który jest zgodny 
z przestawionym na rysunku 1. Jednocześnie cały § 7 został poświęcony omawianej 
problematyce i dla zachowania czytelności jego treść została zaprezentowana w uję-
ciu tabelarycznym (tabela 2). 

22  http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5839/dokument/128008 [dostęp: 11.04.2020]. 
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Tabela 2. Główne zagadnienia w zarządzaniu ryzykiem w gminie 
Table 2. Main issues in risk management in a commune

Podstawa prawna 
§ 7 Regulaminu Treść

Definicja zarzą-
dzania ryzykiem 

(pkt 1)

zespół działań mających na celu realizację misji Urzędu, osiąganie 
wyznaczonych celów oraz realizację zadań wykonywanych przez 

komórki organizacyjne Urzędu. Misję Urzędu oraz cele strategicz-
ne i kierunki rozwoju miasta wyznaczają w szczególności przyjęte 
uchwałami Rady Miejskiej: Statut Miasta Dąbrowa Górnicza oraz 

Strategia rozwoju miasta

Cel zarządzania 
ryzykiem (pkt 3)

identyfikacja obszarów ryzyka związanych z wyznaczonymi celami 
i zadaniami, oszacowanie ryzyka, a następnie jego eliminacja lub 
redukcja do akceptowanego poziomu przy ograniczeniu kosztów 

finansowych i społecznych do niezbędnego minimum

Odpowiedzial-
ność za zarządza-

nia ryzykiem 
(pkt. 4 i 5 i § 10)

Naczelnicy zobowiązani są do:
a. wyznaczenia celów i zadań oraz mierników, identyfikacji ryzyka, 

analizy i ustalenia metod przeciwdziałania ryzyku,
b. bieżącego monitorowania realizowanych zadań,
c. okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, przeglądu występu-

jących rodzajów ryzyka,
d. bieżącego prowadzenia wydziałowego rejestru ryzyka, 
e. prowadzenia zapisów z  monitorowania realizowanych zadań 

oraz przeglądu rodzajów ryzyka,
f. podejmowania niezwłocznie niezbędnych czynności mających 

na celu eliminację potencjalnych zagrożeń/ryzyka.
g. przedkładania do Prezydenta Miasta za pośrednictwem Wydziału 

Nadzoru i Kontroli Wydziałowego rejestru rodzajów ryzyka; infor-
macji z realizacji zadań, zmaterializowania się ryzyka oraz informacji 
o poziomie mierników; kwestionariusza samooceny i oświadczenia 
o stanie kontroli zarządczej w terminach określonych regulaminem. 

Źródło: na podstawie § 7 Regulamin Kontroli Zarządczej.

Znacząca rola w  systemie kontroli zarządczej (w tym zarządzania ryzykiem) 
została powierzona naczelnikowi Wydziału Nadzoru i  Kontroli, który weryfikuje 
m.in. wydziałowe rejestry ryzyka i przedstawia prezydentowi miasta zbiorczą infor-
mację dotyczącą ryzyka.

7. Operacjonalizacja procesu zarządzania ryzykiem 
w gminie (aspekt zamówień publicznych) 

Na zakończenie warto odwołać się do informacji o  poziomie mierników za 
I kwartał 2020 r. w aspekcie zamówień publicznych u wybranego zamawiającego, 
co obrazuje tabela 3. 
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Tabela 3. Wybrane mierniki za I kwartał 2020 r. na potrzeby zarządzania ryzykiem w Gminie 
Dąbrowa Górnicza
Table 3. Selected measures for Q1 2020 for risk management in Dąbrowa Górnicza Commune

Lp. Nazwa zadania nazwa miernika/wskaźnika  
(sposób wyliczenia)

planowana  
do osiągnię-
cia wartość 
miernika

osiągnięta 
wartość 

miernika/
wskaźnika

1.

Nadzór w zakre-
sie skutecznego 
 i efektywnego 
doprowadzenia 

do zawarcia 
umów w sprawie 

zamówień pu-
blicznych

Wskaźnik odwołań/informacji 
o czynnościach niezgodnych [%]
ilość „uzasadnionych” odwołań/
informacji o czynnościach nie-
zgodnych do ilości wszystkich 
wniesionych przez wykonawcę 
odwołań/informacji o czynno-

ściach niezgodnych 

0 % 100 %

2.

Skuteczne i efek-
tywne zakończe-
nie postępowań 

o udzielenie 
zamówienia 

publicznego po-
przez zawarcie 

umów w sprawie 
udzielenia zamó-
wienia publicz-

nego

Wskaźnik skuteczności realizo-
wanych zamówień publicznych

(różnica pomiędzy ilością 
wszczętych postępowań 
o udzielenie zamówienia 

publicznego i ilością postę-
powań unieważnionych art. 

93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 
ilości wszczętych postępowań 
o udzielenie zamówienia pu-

blicznego.
Wyliczoną w ten sposób war-
tość, należy pomnożyć przez 

100 %)

100 % 100 %

3.

Transparentność 
zamówień poza 
ustawą Pzp (art. 

4 pkt 8)

Wskaźnik prawidłowości pro-
cedury wydatkowania środków 
o wartości poniżej progu okre-
ślonego w art. 4 pkt 8 Pzp (%)
Ilość zamówień dokonanych 
przed zgłoszeniem wydatko-
wania środków publicznych 
/ ilość wszystkich zamówień 

dokonanych zgodnie z art. 4 pkt 
8 ustawy prawo zamówień pu-

blicznych 

0 % 11,6 %

Źródło: na podstawie załącznika nr 3 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miej-
skim w Dąbrowie Górniczej, składanego do Wydziału Nadzoru i Kontroli.
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Jak przedstawiają dane w tabeli 3, ryzyko 1 i 3 zmaterializowały się, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie w kwartalnym sprawozdaniu o realizacji zadań i zmateria-
lizowaniu rodzajów ryzyka stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli 
Zarządczej. W ryzyku 1 zostało wniesione „uzasadnione” odwołanie do postępo-
wania ZP.WID.271.4.41.2019, a  za przyczynę wystąpienia tego ryzyka wskazano 
niezachowanie należytej staranności podczas oceny ofert, na skutek czego wybrano 
ofertę niespełniającą warunków technicznych wykonania zamówienia. Skutkiem 
wystąpienia ryzyka 1 było opóźnienie w zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
związane z koniecznością ponownej oceny ofert i wyboru innej oferty. Mając to na 
uwadze, zaproponowano działania w postaci dołożenia należytej staranności na eta-
pie prowadzenia postępowania – badanie i ocena ofert, aby uniknąć wystąpienia ob-
szarów ryzyka związanych z możliwością wniesienia odwołania przez wykonawcę. 
Tym samym podjęte przeciwdziałania dotyczyły szczegółowej analizy argumentacji 
odwołującego i jej ewentualnego uwzględnienia w celu niedopuszczenia do rozpra-
wy KIO, aby uniknąć wystąpienia obszarów ryzyka związanych z możliwością wnie-
sienia odwołania przez wykonawcę. 

 Z kolei w przypadku ryzyka 3 (transparentność zamówień poza ustawą Pzp) war-
tość osiągniętego miernika wyniosła 11,6% przy planowanej do osiągnięcia wartości 
miernika na poziomie 0%. Powodem był fakt, iż większość zamówień została zreali-
zowana w związku z pandemią koronawirusa, co powodowało konieczność podjęcia 
szybkich działań zmierzających do ochrony zdrowia publicznego. Uzasadnieniem 
było obowiązywanie od dnia 8 marca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych23. 

Oceniając proces zarządzania ryzykiem w gminie, można dojść do wniosku, iż 
jest on optymalny z punktu widzenia zakładanych celów i zachowania bezpieczeń-
stwa zarządzania JST. Dużym atutem wdrożonego w gminie regulaminu kontroli 
zarządczej jest zaangażowanie do stosowania procedur nie tylko naczelników czy 
audytora wewnętrznego, ale również w zakresie samokontroli wszystkich pracow-
ników zatrudnionych w  urzędzie bez względu na zajmowane stanowisko. Należy 
podkreślić, że proces zarządzania ryzykiem odniesie sukces wyłącznie wtedy, jeśli 
będzie dotyczyć każdej osoby w  jednostce. Zbudowany w badanej gminie system 
kontroli zarządczej jest spójny z  przepisami omówionymi w  pkt 2  artykułu, jed-
nak w wielu miejscach wydaje się wyłącznie powieleniem już opracowanych norm 
na poziomie ustaw czy wytycznych (szczególnie w zakresie definicji pojęć kluczo-
wych). Na uwagę zasługuje nawiązanie w regulaminie kontroli zarządczej do Stra-
tegii rozwoju miasta oraz Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza w zakresie przyjętych 
celów strategicznych. To wyraża świadomość kierownika JST w zakresie roli wdro-

23  Dz.U. 2020.374 z dnia 7.03.2020 r.
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żonego systemu kontroli zarządczej w stosunku do innych regulacji wewnętrznych 
funkcjonujących w gminie i konieczności zachowania ich wzajemnej kompatybil-
ności. Na uwagę zasługują trafnie dobrane mierniki i wskaźniki umożliwiające po-
miar w obrębie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka w zamówieniach publicznych. 

Podsumowanie 

Proces zarządzania ryzykiem jest skomplikowany i wieloetapowy, jednak nie-
zbędny z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa zarządzania JST. Zamówie-
nia publiczne stanową bowiem obszar obarczony wysokim ryzykiem wystąpienia 
szkodliwych czynników zarówno po stronie zamawiającego, jak i potencjalnych wy-
konawców. Proces ten został objęty działaniem wielu przepisów prawa rangi usta-
wowej, ale również w celu usprawnienia i wyeliminowania błędów – komunikatami 
Ministra Finansów. Kluczowym etapem w  procedurze zarządzania ryzykiem jest 
identyfikacja, analiza i  ocena ryzyka, które determinują właściwe postępowanie. 
Możliwe jest wypracowanie pewnego schematu działań, szczególnie w obszarze we-
wnętrznym organizacji. Jednak trzeba mieć na uwadze, że warunkiem prawidłowo 
funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem jest świadomość nie tylko kierow-
nictwa JST, ale również pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w organiza-
cji respektujących wdrożone procedury w tym zakresie. 
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