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SŁOWO WSTĘPNE
Ten numer Przeglądu Nauk Stosowanych poświęcony jest w całości ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Praktyczne aspekty i możliwości
wykorzystania potencjału naukowo- badawczego oraz transfer wiedzy pomiędzy
sektorem nauki, a jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej”, która odbyła się w Opolu w dniach 13-14 marca 2018 r. z inicjatywy Izby Administracji
Skarbowej w Opolu i Politechniki Opolskiej. W niniejszym numerze Przeglądu
Nauk Stosowanych zamieszczono informacje o konferencji oraz opublikowano
wybrane artykuły autorów wystąpień konferencyjnych. Wśród autorów artykułów są zarówno pracownicy naukowi uczelni, jak również pracownicy i funkcjonariusze jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. Wiele artykułów posiada dwóch autorów reprezentujących obydwa środowiska, co dowodzi współpracy pomędzy tymi sektorami.
Głównym celem tego naukowego wydarzenia była dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym uczelni a przedstawicielami izb
administracji skarbowej z całego kraju dotycząca możliwych form i obszarów
zacieśnienia współpracy obu środowisk. W trakcie dwóch dni konferencji teoretycy i praktycy mogli spotkać się i podyskutować o możliwościach oraz korzyściach, jakie daje partnerstwo nauki z administracją skarbową. Ku satysfakcji
Organizatorów konferencja charakteryzowała się wysokim poziomem merytorycznym dyskusji, a jej tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli obu środowisk. Mamy nadzieję, że publikacja będzie nie tylko źródłem wiedzy, dobrych praktyk,ale także inspiracją dla innych jednostek administracji publicznej.

Paweł Cybulski
Podsekretarz Stanu
Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
pawel.cybulski@mf.gov.pl

Krzysztof MALIK
Barbara BĘTKOWSKA-CELA
Agnieszka DORNFELD-KMAK

CZY WARTO SKONSOLIDOWAĆ SYSTEMY
ZARZĄDZANIA? ANALIZA DOKONANA
W OPARCIU O SYSTEMY ZARZĄDZANIA
W KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
Streszczenie: W artykule przedstawiono podejście do konsolidacji systemów zarządzania uwzględniając zarządzanie ryzykiem w systemach: kontrola zarządcza, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zarządzanie kryzysowe. Zaprezentowano m.in. w jaki sposób jednolicie zarządzać ryzykiem we wszystkich systemach, tak aby to samo ryzyko w danym obszarze przy uwzględnień tych samych
czynników warunkujących powstanie ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych zawsze osiągało taki sam poziom ryzyka.
Słowa kluczowe: konsolidacja systemów zarządzania.
ARE THE MANAGEMENT SYSTEMS WORTH TO CONSOLIDATE
- ANALYSIS MADE ON THE BASIS OF THE MANAGEMENT SYSTEM
IN THE NATIONAL REVENUE ADMINISTRATION
Summary: The Article presents the approach to consolidate the management system
regarding the risk management in the systems: management control, System of Information Safety System and Crisis Management. It was presented how to manage
the risk in all systems to that the risk in definite area, considering the same factors of
risk origin and control mechanisms, always attain the same risk level.
Keywords: management systems consolidation.

1. WSTĘP
W każdej Jednostce Sektora Finansów Publicznych występuje szereg systemów zarządzania. Izby Administracji Skarbowej należą do Jednostek Sektora
Finansów Publicznych. Najważniejsze systemy zarządzania występujące w Krajowej Administracji Skarbowej to: kontrola zarządcza, System Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji, bezpieczeństwo teleinformatyczne, ciągłość działania, zarządzanie kryzysowe, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna.
Każdy z tych systemów charakteryzuje się elementem zarządzania ryzykiem,
na który składa się identyfikacja ryzyka, jego analiza oraz wskazanie mechanizmów zapobiegawczych - zaradczych powstawaniu ewentualnych nieprawidłowości.
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Autorzy w niniejszej publikacji przedstawili konsolidację trzech systemów
zarządzania, takich jak: kontrola zarządcza, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z uwzględnieniem zapisów RODO2 oraz zarządzanie kryzysowe.

2. ANALIZA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
Punktem wyjścia do całościowej analizy jest wskazanie, iż kontrola zarządcza
jako główny i najważniejszy element zarządzania organizacji zawiera w sobie
wszystkie systemy zarządzania. W oparciu o sprawnie funkcjonującą kontrolę zarządczą kierownik jednostki dokonuje oceny stanu zarządzania jedynką składając
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Tym samym wskazuje poziom zarządzania w swojej jednostce.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 „Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”3. W tym
ust. ustawodawca wskazał główne założenia kontroli zarządczej w Jednostkach
Sektora Finansów publicznych.
W ust. 2 Ustawodawca wskazał .,że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie
w szczególności:
 zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 skuteczności i efektywności działania;
 wiarygodności sprawozdań;
 ochrony zasobów;
 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 zarządzania ryzykiem4.
Kolejnym systemem zarządzania, w którym występuje system zarządzania ryzykiem jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zgodnie z KRI5 – § 20.
1. „Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji
z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprze2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
3
Kontrola zarządcza została uregulowana w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
4
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
5
Krajowe Ramy Interoperacyjnosci – Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247)
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czalność i niezawodność” 6. Tym samym Ustawodawca wskazał, iż zgodnie z KRI
zapewnienie przez kierownictwo jednostki systemu bezpieczeństwa odbywa się
między innymi poprzez: przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy ” 7.
Diagram 1. Elementy wspólne i oddzielne systemów zarządzania.

Źródło: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T2/t2_0099.pdf

Zgodnie z KRI § 20. 3. „Wymagania określone w ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na
podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą” w tym właśnie zakresie wskazano Normę PN-ISO/IEC
27005:2014-01. Norma PN-ISO/IEC 27005:2014-01 stanowi: „Zaleca się, aby podejście do zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji było dostosowane do
zarządzania ryzykiem organizacji” 8. Nie mniej jednak warto do zarządzania ryzy6

Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.
U. z 2017, poz. 2247)
7
§ 20 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247)
8
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
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kiem oraz oceny jednostki wskazać jeszcze Normę PN-ISO 31000:2012. Norma
PN-ISO 31000:2012 zaleca: „aby organizacje opracowały, wdrożyły i ciągle doskonaliły strukturę ramową, której celem jest integracja procesu zarządzania ryzykiem
z całościowym ładem organizacyjnym, a także z jej strategią i planowaniem, zarządzaniem, procesami raportowania, politykami, wartościami i kulturą ” 9.
„Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca
elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej”10.
Na diagramie 1 zaprezentowano elementy wspólne oraz oddzielne systemów zarządzania takich jak: kontrola zarządza, System Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji oraz zarządzanie kryzysowe. Zobrazowano tu na czym polega identyfikacja czynników ryzyka, identyfikacja ryzyk, funkcjonujących mechanizmów kontrolnych, analizy ryzyka oraz reakcji na ryzyko. Wskazano, jakie są podobieństwa
oraz minimalne różnice w trzech systemach w zakresie prowadzenia procesów zarządzania ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem przedstawiono na przykładzie
obszaru danych osobowych w związku z RODO.
Tabela 1. Identyfikacja obszarów ryzyka i ryzyka w obszarze danych osobowych
w systemach zarządzania.

Źródło: opracowanie własne

9

Zarządzanie ryzykiem -- Zasady i wytyczne.
Art. 2 - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr
89 poz. 590).
10
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Pierwszym etapem procesu zarządzania ryzykiem w zidentyfikowanych systemach zarządzania na przykładzie danych osobowych jest dokonanie identyfikacji obszarów ryzyka oraz ryzyk w obszarach (tab. 1). Jest to element niezbędny pokazujący, iż obszar danych osobowych jest wspólny dla wszystkich trzech
systemów i w związku z powyższym ryzyka w tych tym obszarze w tych systemach są takie same. W poniższej tabeli zawarto przykład identyfikacji i analizy
ryzyka oraz ryzyk w obszarze danych osobowych.
Tabela 2. Identyfikacja czynników warunkujących powstanie ryzyka
w obszarze danych osobowych w systemach zarządzania

Źródło: opracowanie własne

Drugim etapem w procesie zarządzania ryzykiem jest zidentyfikowanie
czynników warunkujących powstanie ryzyka. Tym samym dokonano identyfikacji czynników warunkujących powstanie ryzyka w obszarze danych osobowych w systemach zarządzania (tab. 2). W związku z tym, iż obszar ryzyka oraz
ryzyka w obszarze były takie same, tym samym czynniki warunkujące powstanie tych ryzyk też były identyczne w tych trzech systemach. Tabela 3 przedstawia szczegółową analizę w tym zakresie.
We wszystkich trzech analizowanych systemach ,w obszarze dane osobowe
ryzyka są takie same, czynniki warunkujące powstanie ryzyk też są identyczne,
w związku powyższym funkcjonujące mechanizmy kontrolne też są takie same.
Szczegółowe dane zawiera tabela 3.
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Tabela 3. Identyfikacja funkcjonujących mechanizmów kontrolnych w obszarze
danych osobowych w systemach zarządzania

Źródło: opracowanie własne

Trzecim etapem zarządzania ryzykiem jest dokonanie analizy ryzyka. Mimo,
iż obszar ryzyka jest taki sam, takie same też są ryzyka w obszarze oraz czynniki warunkujące te ryzyka to wyniki analizy ryzyka są już diametralnie inne
(tab.4). Odmienne wyniki spowodowane są różnym podejściem do analizy ryzyka - zastosowaniem różnych metod analizy oraz różnych poziomów ryzyk –
inne przedziały wartości punktowej dla ryzyka niskiego, inne dla średniego,
a jeszcze inne dla wysokiego. Zastosowanie takich metod spowodowało, iż to
samo ryzyko w różnych systemach ma różną wartość, a tym samym różny poziom wartości ryzyka. W przypadku systemu kontroli zarządczej ryzyko przybiera najwyższy poziom ryzyka czyli wartość 25. W przypadku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ryzyko, mimo iż ma poziom wartości 40,
nie wymaga działań zaradczych, natomiast w przypadku zarządzania kryzysowego ryzyko przybiera wartość 6 i też wymaga działań zaradczych. Przedstawiono to w tabeli poniżej, a szczegółowe analizy zawarto w diagramach od 2 do
4.
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Tabela 4. Wartości ryzyk po przeprowadzeniu analizy ryzyka w obszarze danych
osobowych w systemach zarządzania

Źródło: opracowanie własne

W przypadku kontroli zarządczej przyjęto „metodę analizy 5x5”. Ustalono,
iż wartość ryzyka niskiego jest na poziomie od 1 do 6, ryzyka średniego od 8 do
12 , ryzyka wysokiego od 15 do 15. Takie podejście do analizy ryzyka w obszarze danych osobowych spowodowało oszacowanie wartości ryzyka na 25, co
z kolei odpowiada wysokiemu poziomowi ryzyka (diag. 2).
Diagram 2. Wartości ryzyk po przeprowadzeniu analizy ryzyka w obszarze danych
osobowych w systemach zarządzania

Źródło: opracowanie własne

W przypadku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zastosowano „metodę analizy 10x10”. Zastosowanie takiego podejścia spowodowało,
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iż ryzyko danych osobowych w tym systemie oszacowane zostało na 40 punktów (diag. 3).
Diagram 3. Wyniki analizy ryzyka w obszarze danych osobowych
w systemie kontroli zarządczej

Źródło: opracowanie własne

W związku z tym iż przyjęto, że od 1 do 40 wartość ryzyka jest niska, ryzyko
to zostało zakwalifikowane jako ryzyko niskie. W przypadku kontroli zarządczej
nie mieściłoby się w skali analizy ryzyka.
W przypadku systemu zarządzania kryzysowego zastosowano, tak jak
w przypadku kontroli zarządczej, „metodę analizy ryzyka 5x5” (diag.4). Jednak
w tym przypadku ustalono inne poziomy ryzyka. Ryzyko niskie kształtuje się na
poziomie od 1 do 4, średnie na poziomie od 4 do 12 (4 tylko wówczas, gdy
prawdopodobieństwo lub oddziaływanie mają wartość co najmniej 4), wysokie
od 15 do 25.
Pod dokonaniu szczegółowej analizy ryzyka w obszarze dane osobowe
w trzech systemach należy stwierdzić, że przyjmując różnorodne podejście do
analizy ryzyka to samo ryzyko w różnych obszarach, mimo takich samych
czynników ryzyka oraz funkcjonujących mechanizmów kontrolnych będzie
miało różną wartość, a tym samym różny poziom ryzyka.
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Diagram 4. Wyniki analizy ryzyka w obszarze danych osobowych
w systemie zarządzania kryzysowego

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Reakcja na zidentyfikowane ryzyko przy zastosowaniu różnego podejścia
do analizy ryzyka w obszarze danych osobowych w systemach zarządzania

Źródło: opracowanie własne

W analizowanym przypadku ryzyko danych osobowych w systemie kontroli
zarządczej jest na poziomie wysokim i wymaga natychmiastowych działań zaradczych, aby zminimalizować poziom ryzyka do poziomu akceptowalnego
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w jednostce – poziom niski. W systemie zarządzania kryzysowego jest na poziomie średnim w związku z czym wymaga przeglądu i stałego monitoringu, tak
aby nie dopuścić do podwyższenia poziomu ryzyka do wysokiego. W przypadku
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ryzyko w obszarze danych
osobowych jest na poziomie niskim, czyli akceptowalnym.

3. PODSUMOWANIE
W przypadku, kiedy w jednostce jest kilka systemów zarządzania opartych
o system zarządzania ryzykiem, niezbędne jest ustalenie jednej metodyki analizy
ryzyka do wszystkich systemów. Zastosowanie jednej metodyki przyczyni się
miedzy innymi do: jednolitego podejścia do zarządzania ryzykiem (jednolite
zasady postępowania), oszczędności czasu przez pracowników, „trzymania”
ryzyka w jednym ręku, niepowielania dokumentów, a co najważniejsze oszczędności środków w jednostce.
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