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Wprowadzenie 

Zmiany ustrojowe, jakie zaszły w Polsce po roku 1989, zmaterializowały się poprzez utwo-
rzenie nowych struktur administracyjnych na poziomie lokalnym, w pełni demokratycznej 
formule - samorządu terytorialnego. Już wtedy twórcy nowych rozwiązań ustrojowych byli 
przekonani, że system, w jakim ma funkcjonować nowo erygowany samorząd terytorialny, 
byłby niekompletny, gdyby nie właściwy nadzór. Ustanowiony on został odnośnie spraw 
organizacyjnych i majątkowych – sprawowany przez wojewodę, jak i spraw finansowych – 
sprawowany przez regionalne izby obrachunkowe. W tym nowym systemie pojawiły się 
także inne instytucje, takie jak samorządowe kolegia odwoławcze, których rola i znaczenie 
są przedmiotem odrębnych opracowań.  

Z kolei regionalne izby obrachunkowe utworzono w roku 19932 jako państwowe instytucje 
nadzoru i kontroli i zostały wyposażone w określone prerogatywy w odniesieniu do samo-
rządu terytorialnego. Te uprawnienia izb streszczają się w czterech ich głównych funk-
cjach: nadzorczej, kontrolnej, opiniodawczej i informacyjno-szkoleniowej. Ustawodawca 
zatem nałożył na te instytucje szereg zadań, których systematyczne wypełnianie dzień po 
dniu ma przynieść, jako rezultat, utrzymanie na wysokim poziomie standardów samo-
rządowej części sektora publicznego. Przy czym jednocześnie ich działanie powinno być 
pozbawione istotnych błędów, efektywne i zgodne z prawem. Wydaje się, że każda „nowa” 
instytucja życia publicznego jest szczególnie zainteresowana zobiektywizowaną oceną 
swojej działalności. W przypadku izb chodzi przede wszystkim o dwa aspekty, to znaczy, 
czy są potrzebne, a jeżeli tak, to czy są sprawne w działaniu i mogą zaprezentować swój 
dorobek. W pierwszym przypadku o potrzebie funkcjonowania i wartości ustrojowej izb 
jako nowej państwowej instytucji nadzoru i kontroli przesądził, już w cztery lata od ich 
                                                       
2 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85, poz. 428). 
Geneza powstania i podsumowanie pierwszych dziesięciu lat funkcjonowania izb por: red. B. Cybulski, 
S. Srocki, Regionalne Izby Obrachunkowe w latach 1993-2003, KRRIO, Wrocław 2003. 
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powstania, Ustawodawca. Otóż przypisał on w art. 171 ust. 2 Konstytucji3 regionalnym 
izbom obrachunkowym nadzorczą właściwość w sprawach finansowych. W drugim przy-
padku każda z szesnastu regionalnych izb obrachunkowych jest systematycznie oceniana 
poprzez prowadzenie zewnętrznych kontroli uprawnionych ustawowo instytucji, a niektóre 
z nich są poddawane maksymalnie zobiektywizowanej własnej ocenie. Jak wiadomo, do 
tego celu należy dobrać właściwą metodę i narzędzia badawcze. Takiemu pojedynczemu 
badaniu autorzy niniejszego opracowania poddali część działalności Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie. 

Analiza statystyczna, zdaniem autorów, wydaje się być zatem niezwykle obiektywnym 
i bezwzględnym lustrem działań badanej instytucji. Obiektywizm w poniżej opisanym 
przypadku wzmacnia dziesięcioletni, jednorodny pod względem ustrojowym okres,4 poz-
walający na formułowanie ocen i prognoz.  

Regionalne Izby Obrachunkowe w systemie finansów publicznych 
w Polsce 
Ustawowe zadania regionalnych izb obrachunkowych 
Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki 
finansowej, powołanymi do działania od dnia 1 stycznia 1993 r. Izby są organami, które 
nadzorują i kontrolują działania samorządu terytorialnego – który w ramach dokonanych 
przemian ustrojowych w latach 1989–90 przywrócono i powołano do wykonywania okreś-
lonych zadań w sposób samodzielny i niezależny, przez podmioty odrębne w stosunku do 
państwa.5  

Jak wspomniano we wstępie artykułu, idea wprowadzenia w Polsce regionalnych izb obra-
chunkowych pojawiła się wraz z uchwaleniem dnia 8 marca 1990 r. ustawy o Samorządzie 
Terytorialnym. Wypełnienie jednej z dyspozycji wynikających z tej ustawy nastąpiło wraz 
z wejściem w życie ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko-
wych (Dz. U. z 1992 r. nr 85 poz. 428 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z 9 grudnia 1992 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb 
obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania (Dz. U. z 1992 r. 
Nr 94 poz. 463).  

Jednostkami samorządu terytorialnego w obecnych strukturach są: gminy, powiaty i woje-
wództwa, których zadania określono w ustawach ustrojowych: ustawie z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

                                                       
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483). 
4 Od 1 stycznia 1999 r. utworzono funkcjonujące do dzisiaj nowe, obok istniejących gmin, jednostki samorządu 
terytorialnego: powiaty i województwa. 
5 Na podstawie: Drwiło, J. Gliniecka, Finanse gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
1997 r., s. 12. 
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z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
wojewódzkim (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)6. 

Szczegółowy zakres działania oraz zadania „izb” zostały wskazane w następujących aktach 
prawnych: ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z późn. zmianami) oraz w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego 
regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków 
kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r. Nr 167 poz. 1747). 

W myśl przytoczonych wyżej przepisów prawa „izby” są państwowymi organami nadzoru 
w zakresie spraw finansowych, kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych 
podmiotów, którymi są jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, wojewódz-
twa, związki międzygminne, stowarzyszenia gmin oraz stowarzyszenia gmin i powiatów, 
związki powiatów, stowarzyszenia powiatów, samorządowe jednostki organizacyjne, 
w tym samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty, w zakresie wykorzystywania przez 
nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Do podstawo-
wych ustawowych zadań izb należy: 
♦ nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w zakre-

sie spraw finansowych określonych w ustawie7, 
♦ przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów 

sektora finansów publicznych, 
♦ wydawanie opinii8, 
♦ prowadzenie działalności informacyjnej, instruktażowej i szkoleniowej w zakresie 

objętym nadzorem i kontrolą, 
♦ kontrola formalna i rachunkowa sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji 
ogólnej, 

♦ rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika o przypadkach doko-
nania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, 

♦ opracowywanie raportów o stanie gospodarki finansowej na podstawie wyników dzia-
łalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom 
jednostek samorządu terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości lub zagroże-
nia niewykonania ustawowych zadań, 

                                                       
6 Por. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.); ustawa z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r., Nr142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.). 
7 Patrz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.). 
8 Tamże art. 13. 
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♦ opracowywanie analiz i opinii w sprawach określonych ustawami (m.in. opracowy-
wanie raportów o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 
w przypadku ubiegania się samorządów o pożyczkę z budżetu państwa na podstawie 
art. 177 ustawy o finansach publicznych), 

♦ wykonywanie innych zadań określonych ustawami. 

Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych 
Od 1999 r. w Polsce funkcjonuje 16 regionalnych izb obrachunkowych (wraz z zespołami 
zamiejscowymi), po jednej na obszarze danego województwa. Organizację i zasady działa-
nia izb określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regional-
nych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium 
i trybu postępowania. Rozporządzenie określa wydziały w izbie oraz ich zadania, jak 
również wskazuje osobę do koordynowania zadań kontrolnych, szkoleniowych i informa-
cyjnych, w zespołach działających poza siedziba izby, w osobie członka kolegium wyzna-
czonego przez prezesa izby.  

Organem izby jest kolegium izby w skład którego wchodzą prezes izby jako przewodniczą-
cy kolegium oraz pozostali członkowie. Kandydatów na członków kolegium oraz prezesa 
izby wyłania się w drodze konkursu9. Członka kolegium i prezesa powołuje Prezes Rady 
Ministrów, na wniosek odpowiednio prezesa izby - członka kolegium, ministra właściwego 
do spraw administracji – prezesa izby. 

Prezes izby kieruje pracami izby, a w szczególności: reprezentuje ją na zewnątrz, jest 
przełożonym pracowników izby, przedkłada, po przyjęciu przez kolegium izby, ministrowi 
właściwemu do spraw administracji publicznej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu 
oraz sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby, wyznacza 
składy orzekające i ich przewodniczących. 

W izbie utworzone są wydziały kontroli gospodarki finansowej oraz informacji, analiz 
i szkoleń oraz biuro izby zapewniające obsługę administracyjną. Do zadań pierwszego 
z nich należy przeprowadzanie kontroli w podmiotach wskazanych we wcześniejszej części 
opracowania, opracowanie projektu planu kontroli oraz opracowanie sprawozdania z dzia-
łalności kontrolnej wydziału. Tryb kontroli określa załącznik nr 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regio-
nalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium 
i trybu postępowania. 

Wydział analiz i szkoleń w szczególności przygotowuje ramowy plan pracy izby, opraco-
wuje sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy, przygotowuje infor-
                                                       
9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków przepro-
wadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1396). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szcze-
gółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej z dnia 19 stycznia 
2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 93). 
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macje, sprawozdania i opinie, np. w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie 
danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych, organizuje i pro-
wadzi szkolenia w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kon-
trolowanych, doradza w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospo-
darce finansowej.10 

Przedstawione powyżej, z konieczności w skomprymowanej formie, informacje prezentu-
jące aspekty funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych mają przybliżyć Czytelni-
kowi istotę działania poddanej analizie państwowej jednostki budżetowej.  

Modele trendu 

W ekonomicznych szeregach czasowych doszukujemy się zazwyczaj następujących skład-
ników: trend, wahania okresowe, interwencje oraz składnik losowy. Identyfikacja, mierze-
nie i modelowanie wahań okresowych są możliwe jedynie wtedy, gdy mamy szereg 
czasowy, w którym jednostką podstawową jest przynajmniej kwartał. Bardziej „gęste” 
dane umożliwiają analizowanie wahań o okresie krótszym niż rok. W bardzo wielu zagad-
nieniach z zakresu gospodarki i administracji publicznej dysponujemy jednakże tylko 
wiarygodnymi danymi rocznymi. Jak się okazuje, również w takim przypadku statystyka 
jest w stanie zaproponować ciekawe metody przydatne do analizy i prognozowania. W tym 
opracowaniu prezentujemy kilka typowych sytuacji, z jakimi mamy do czynienia przy 
analizowaniu stosunkowo krótkich szeregów czasowych danych rocznych. Omijamy tu 
klasyczne wskaźniki dynamiki o podstawie stałej oraz o podstawie łańcuchowej – znane 
i powszechnie obecne w praktyce urzędniczej. Nie przedstawiamy też zastosowania 
średnich ruchomych, gdyż powodują one „utratę” początku i końca analizowanego szeregu 
i praktycznie nie są stosowane przy relatywnie krótkich szeregach czasowych.  

Przedmiotem przedstawianej analizy są szeregi czasowe obrazujące rozwój działalności 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w latach 1999-2008. Pierwszy szereg cza-
sowy dotyczy Wykonania budżetu ogółem. Na rys.1 pokazano szereg czasowy wraz z osza-
cowanym trendem liniowym 

                                                       
10 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(tekst jednolity 2001 r., Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz 
szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, 
poz. 1747). 
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Rys. 1. Wydatki budżetu ogółem. 

Trend liniowy opisywany jest równaniem 
 yt = b0 + b1t + εt

 , 

w którym b1 jest współczynnikiem kierunkowym trendu, który informuje o średniorocznej 
zmianie badanego zjawiska, t – zmienną czasową (zwyczajowo są to kolejne liczby natu-
ralne), b0 - wyrazem wolnym trendu (przeciętny poziom zjawiska w roku, któremu nadano 
numer zero), εt - składnikiem losowym, będącym realizacją składnika losowego. Wyraz 
wolny trendu oraz współczynnik kierunkowy szacuje się Metodą Najmniejszych Kwa-
dratów. Pełną informację o oszacowanym modelu trendu uzyskamy, korzystając z modułu 
Regresja wieloraka STATISTICA. W naszej analizie otrzymujemy następujący wynik: 

 

Precyzyjną metodą identyfikacji trendu jest zbadanie istotności statystycznej współ-
czynnika kierunkowego. Jeżeli odpowiednia wartość p (w wierszu zmiennej czasowej t) 
jest mniejsza od przyjętego poziomu istotności α (powszechnie przyjmuje się α=0,05) to 
można twierdzić, że w szeregu występuje istotny statystycznie trend liniowy. Tak właśnie 
jest w naszym przypadku. Oszacowane równanie trendu ma postać: 
 ŷt = 3893103,62 + 277386,45t 
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Tak więc w badanym okresie wykonanie budżetu rosło średnio o około 277 tys. zł rocznie. 
Współczynnik determinacji wyniósł około 0,95, co oznacza, że udział wahań nie opisanych 
trendem to tylko 5%. Prognozowanie trendu odbywa się metodą ekstrapolacji. Do przedsta-
wionego powyżej równania podstawia się numery kolejnych lat (w konwencji przyjętej 
przy szacowaniu modelu). U nas zmienna czasowa przyjmowała wartości t = 1, 2, …, 10, 
a więc dla otrzymania prognozy dla trzech kolejnych lat powinniśmy podstawić 11, 12, 13. 
Wyznaczone tą metodą prognozy przedstawiają się następująco: 2009 r. – 6 944 354,57 zł; 
2010 r. – 7 221 741,02 zł; 2011 r. – 7 499 127,47 zł.  

Koniecznie należy pamiętać o podstawowej zasadzie prognozowania na podstawie modeli 
ekonometrycznych: prognozy mają szansę się sprawdzić, jeżeli wszystko pójdzie tak jak 
szło dotychczas, czyli zachowany będzie ten sam mechanizm rozwoju analizowanego zja-
wiska. Jest to założenie w pewnym sensie naturalne, gdyż modele „uczą się” na danych 
historycznych i wyłapują trwałe tendencje i mechanizmy, a nie są w stanie przewidzieć 
zmian w szeregu, wynikających z nowych czynników zakłócających istotnie dotychczaso-
wy model rozwoju. 

Jedna z grup wydatków budżetowych RIO to tzw. Pozostałe wydatki. Ich kształtowanie się 
w latach 1999-2008 przedstawia rys. 2. 
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Rys. 2. Wydatki pozostałe – pozycja budżetu RIO w Krakowie. 

Jedną z metod weryfikacji poprawności wyboru analitycznej postaci funkcji trendu jest test 
serii. Serią odchyleń od trendu nazywamy ciąg odchyleń o tym samym znaku. Na rys. 2 
widzimy, że w latach 1999-2001 szereg empiryczny był poniżej linii trendu, mieliśmy więc 
serię odchyleń ujemnych. W latach 2002-2005 wszystkie odchylenia były dodatnie. Trzecia 
seria odchyleń to trzy odchylenia ujemne w trzech ostatnich latach. Jeżeli model trendu 
szacowany był metodą najmniejszych kwadratów, to minimalna liczba serii odchyleń 
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wynosi trzy. W naszym przykładzie mamy właśnie trzy serie odchyleń, co sugeruje, że 
wybrano niewłaściwą postać trendu. Pożądane jest, aby serii było jak najwięcej, aby szereg 
czasowy „wił się” wokół funkcji trendu. Jedną z metod możliwych do zastosowania 
w przypadku nieadekwatności trendu liniowego jest klasyczny model autoregresji. Do 
opisu dynamiki zjawiska wykorzystywane są tu przeszłe (opóźnione) wartości szeregu. 
Przy budowie prostych modeli ekonometrycznych zazwyczaj postuluje się, aby na jeden 
szacowany parametr modelu przypadało przynajmniej trzy obserwacje. Przy szeregu 
czasowym o dziesięciu wartościach model nie może mieć więcej niż trzy parametry, czyli 
po odjęciu wyrazu wolnego – nie więcej niż dwie zmienne objaśniające. Maksymalny 
model w naszym zagadnieniu może więc mieć postać 
 ŷt = b0 + b1 yt-1 + b2 yt-2

 ,   

Po przygotowaniu dodatkowych kolumn ze zmiennymi opóźnionymi szacujemy powyższy 
model. 

 

W powyższym modelu żaden parametr nie jest istotny na poziomie 0,05. Stosujemy więc 
podejście zwane regresją krokową wsteczną, która polega na usuwaniu z modelu zmien-
nych objaśniających (po jednej!), aż do uzyskania istotności wszystkich pozostałych 
zmiennych (zasada ta nie dotyczy istotności wyrazu wolnego). Do usunięcia wybieramy 
zmienną z największą wartością p. W tym przypadku są to Pozostałe wydatki opóźnione 
o jeden rok.  

 

Ten model z jedną zmienną objaśniającą (wydatki opóźnione o dwa lata) jest już istotny 
statystycznie. Model opisany tym równaniem wraz z prognozami przedstawiony jest na 
rys. 3. Przy modelu autoregresji tracimy z analizy tyle wartości początkowych szeregu, ile 
wynosi maksymalne opóźnienie wykorzystywane w modelu. Zauważmy, że model zazna-
czony linią przerywaną daje aż sześć serii odchyleń, przy ośmiu obserwacjach wyko-
rzystywanych w estymacji. Przy prognozowaniu na podstawie modeli autoregresji na 
liczbę okresów przekraczającą minimalne opóźnienie wykorzystywane w modelu (u nas 
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dotyczy do prognozy na trzeci rok naprzód) musimy „prognozować na podstawie progno-
zowanych wartości”, co niewątpliwie obniża precyzję takiej predykacji. 
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Rys. 3. Pozostałe wydatki – model autoregresji. 

Kolejny przykład dotyczy analizy liczby zatrudnionych w RIO w Krakowie. Tę cechę 
statystyczną wyrażono w przeliczeniu na całe etaty. Funkcja trendu, która najlepiej pasuje 
do danych rzeczywistych, to funkcja logarytmiczna. 
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Rys. 4. Tendencja rozwojowa liczby zatrudnionych w RIO w Krakowie. 
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Na rys. 4 zdecydowanie odróżnia się punkt dotyczący roku 2007. Wtedy niektórzy pracow-
nicy RIO, po wyborach samorządowych w 2006 roku, odeszli do pracy w administracji 
samorządowej. Ta wartość odstająca wpływa niekorzystnie na wartości miar dobroci 
dopasowania modelu. Omawiana sytuacja to przykład interwencji w badany proces, spo-
wodowanej przez czynniki zewnętrzne. Taką pojedynczą interwencję możemy uwzględnić 
w modelu trendu poprzez wprowadzenie do niego zmiennej zerojedynkowej, która w roku 
2007 ma wartość jeden, a w pozostałych latach wartość zero. Model ma wtedy postać: 
  ŷt = b0 + b1 lnt + b2 I  

W wyniku zastosowania metody najmniejszych kwadratów otrzymujemy: 

 

Średni błąd dopasowania informuje, że wartości wyliczone z tego modelu różnią się 
średnio od wartości rzeczywistych o 1,4 etatu przeliczeniowego. Na rys. 5 przedstawiono 
dopasowanie modelu uwzględniającego interwencję oraz prognozy. 
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Rys. 5. Dopasowanie modelu opisującego liczbę zatrudnionych w RIO w Krakowie. 

Przy prognozie zakładamy, że powyborczy efekt podkupywania pracowników się nie pow-
tórzy. Wówczas w roku 2011 w RIO będzie zatrudnionych 103 osoby. Niewątpliwie 
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czynnikiem zapewniającym stabilność zatrudnienia jest odpowiedni poziom płac, konku-
rencyjny wobec ewentualnych innych propozycji. Zobaczmy, jak kształtowały się średnie 
płace miesięczne w RIO w Krakowie. Szereg czasowy przedstawia rys. 6. 
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Rys. 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w RIO w Krakowie. 
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Rys. 7. Dopasowanie wielomianu trzeciego stopnia do poziomu średniego wynagrodzenia. 

W przebiegu szeregu czasowego zauważamy trzy okresy. Pomiędzy 1999 a 2001 rokiem 
średnie wynagrodzenie wzrosło o około 550 zł. Potem, przez kolejne 5 lat przyrost był 
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nieznaczny. Znaczącą poprawę przyniosły dopiero dwa ostatnie lata. Na tym przykładzie 
ukażemy jedną z pułapek, jaka czyha na konstruktora prognoz. Stosunkowo łatwo 
odgadnąć, że najlepszą funkcją opisującą kształtowanie się płac jest wielomian trzeciego 
stopnia. Potwierdza to rys. 7 (powyżej). 

 

Znakomite dopasowanie potwierdzają wartości miar dobroci dopasowania. Średnie rzeczy-
wiste wynagrodzenie miesięczne różniło się od obliczanego z modelu średnio tylko o 41 zł 
51 groszy. Zastosowanie tego modelu do prognozowania byłoby jednak wielce ryzykowne. 
Funkcja trzecie stopnia po drugim punkcie przegięcia rośnie gwałtownie. Według jej 
ekstrapolacji średnie wynagrodzenie miesięczne w 2009 roku powinno wynieść 4179 zł, 
w 2010 – 4985 zł, w 2011 – 6063 zł. Dobroć dopasowania modelu do danych historycz-
nych nie może być ostatecznym kryterium wyboru modelu prognostycznego. Konieczna 
jest merytoryczna ocena zasadności mechanizmy rozwoju, jaki opisuje model, oraz ocena 
realności prognoz, która w tym przypadku – w warunkach ograniczania wydatków budże-
towych – jest, delikatnie mówiąc, wątpliwa. 

Dla oceny pracy RIO ważna jest średnia liczba zbadanych uchwał i zarządzeń przypadająca 
na jednego zatrudnionego. Jest to swoista wydajność pracy. Tutaj wyznaczyliśmy ją na 
jeden etat. Ponieważ szereg wykazywał wyraźny trend, więc podjęto próbę dopasowania 
trendu parabolicznego. 

 

Pierwsza próba wskazuje, że zmienna t nie wykazuje istotności statystycznej. Zgodnie 
z zasadami regresji krokowej eliminujemy ją z modelu i otrzymujemy wyniki zamieszczo-
ne poniżej. 
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Teraz model jest istotny statystycznie. 
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Rys. 8. Średnia liczba zbadanych uchwał i zarządzeń na jeden pełny etat. 

Jak widać, wydajność w latach 1999-2008 rosła w tempie szybszym niż liniowe. Skok 
w górę w 2007 r. jest w pewnym sensie efektem arytmetycznym, wynikającym ze spadku 
zatrudnienia (przy jednoczesnym wzroście zadań). 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie prowadzi szkolenia. Działalność ta rozwija 
się i w ostatnich trzech latach w szkoleniach tych brało udział ponad 3000 osób rocznie. 
Czy te szkolenia przynoszą konkretny efekt w postaci poprawy jakości uchwał i zarządzeń? 
Można to sprawdzić statystycznie. Mamy informacje o liczbie osób uczestniczących 
w szkoleniach oraz o procencie uchwał i zarządzeń, w których kontrola nie stwierdziła 
naruszenia prawa. W tym przypadku nie można po prostu policzyć współczynnika korelacji 
liniowej, bo dane mają postać szeregów czasowych. Efekt ten można zneutralizować 
poprzez wprowadzenie do modelu zmiennej czasowej t. Należy także pamiętać o tym, że 
efekt szkoleń występuje zapewne nie w roku szkolenia, tylko w latach następnych. Zatem 
do modelu powinniśmy wziąć „opóźnioną” liczbę szkolonych. Ze względu na krótki szereg 
czasowy maksymalne opóźnienie możliwe do wykorzystania wynosi dwa lata. Uwzględ-
niając to wszystko, otrzymujemy następujący model. 
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Opóźnienie jednoroczne jest nieistotne statystycznie. Usuwamy je z modelu. 

 

Współczynnik regresji cząstkowej przy opóźnionej o dwa lata zmiennej określającej liczbę 
uczestników szkoleń jest dodatni i istotny statystycznie. Można więc odpowiedzialnie 
twierdzić, że szkolenia prowadzone przez RIO wpływają istotnie na poprawę prawnej 
jakości uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego. Jest to czynnik działający 
niezależnie od innych przyczyn, których sumaryczny efekt reprezentuje zmienna t. 
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Rys. 9. Procent uchwał i zarządzeń bez uchybień prawnych – wartości empiryczne oraz model 

związku z liczbą szkolonych 
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Na rys. 9 widać bardzo dobre dopasowanie modelu, może poza latami 2006 i 2008. Pro-
gnoza została obliczona tylko na dwa lata naprzód, bo tylko na to pozwala opóźniona 
o dwa lata zmienna określająca liczbę szkolonych. Należy pokreślić ważność efektu 
szkoleń, którego statystyczną istotność udało się udowodnić na krótkim szeregu czasowym, 
przy zmienności zmiennej objaśnianej ograniczonej do przedziału 92-98%.  

Podsumowanie 

Sektor publiczny w Polsce, jak w każdym demokratycznym państwie o gospodarce rynko-
wej, opiera się na planowaniu, jako fundamencie sprawnego funkcjonowania. Wydawałoby 
się zatem, że doskonale opracowany plan wystarczy pilnie zrealizować, i wtedy nie będzie 
miejsca na nieprzewidziane zdarzenia. Sektor publiczny w Polsce, a szczególnie samorząd 
terytorialny, nie dysponują „idealnymi”, bezbłędnymi, stuprocentowo realnymi i realizo-
walnymi planami. Planowanie i wykonywanie budżetu w perspektywie rocznej wymaga od 
wszystkich podmiotów sektora publicznego uwzględnienia wielu zmiennych, a te z kolei 
w krótszych niż rok okresach także podlegają zmianom. System finansów publicznych 
wchodzi codziennie w miliony interakcji zewnętrznych, szczególnie w samorządzie 
i w związku z występującymi w otoczeniu zmianami, ma wbudowane mechanizmy autoko-
rekty. Na funkcjonowanie instytucji nadzoru przenoszone są zatem wszelkie zmiany, które 
zachodzą w nadzorowanych i kontrolowanych jednostkach. Zwiększenie aktywności uch-
wałodawczej jednostek samorządu terytorialnego, rozszerzenie zakresu sprawozdawczości, 
czy decentralizacja zadań sektora państwowego to dodatkowe wyzwania dla instytucji 
nadzorczych. Te, jeżeli chcą wywiązać się prawidłowo ze swoich zadań, powinny znaleźć 
zrozumienie i poparcie w instytucjach zatwierdzających ich plany finansowe. Innymi 
słowy, powinna być założona pewna elastyczność w finansowaniu funkcjonowania takich 
jednostek budżetowych. Przedstawiona powyżej analiza statystyczna prowadzi do wniosku, 
że przez wiele lat usztywnione, a zatem względnie stałe parametry opisujące zdolności 
wykonywania zadań przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie przy niewielkich 
ruchach płacowych i niemal stałym poziomie etatyzacji pozwoliły realizować zadania 
dzięki oddziaływaniu takich czynników, jak wydajność pracy, czy modernizacja wyposa-
żenia stanowisk pracy. Czynnikiem nie bez znaczenia jest nieanalizowany w tym artykule 
prawie stuprocentowy wzrost liczby pracowników z wyższym wykształceniem. Wszystkie 
ważne charakterystyki działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w latach 1999–2008 
– również te, które nie są przedstawiane w tym opracowaniu – wykazywały w tym okresie 
istotną statystycznie, trwałą poprawę. Ten rozwój RIO daje się dobrze opisać przy pomocy 
stosunkowo prostych metod analizy trendu, a otrzymywane modele są na ogół bardzo 
dobrze dopasowane do danych empirycznych. Udział składnika losowego nie jest znaczny 
i to jest ważnym argumentem przemawiającym za wysoką oceną zarządzania, organizacji 
pracy i wypełniania przez RIO w Krakowie ustawowych zadań w badanym okresie. 


