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Streszczenie

Działalność jednostek sektora finansów publicznych jest wspomagana systemami 
informacyjnymi. Prawidłowo działające systemy informacyjne to baza gwarantująca 
kompleksowość, aktualność, dokładność i wiarygodność danych. Celem artykułu jest 
wskazanie, jak brak informacji, źle zbudowane systemy informacyjne mogą utrudnić 
zarządzanie oraz jak ważna jest rola komunikacji w jednostkach sektora finansów pub-
licznych na przykładzie zakładu budżetowego – zakładu gospodarki mieszkaniowej ad-
ministrującego w imieniu gminy substancją mieszkaniową na swoim terenie.

Wprowadzenie

Każdy podmiot, organizacja, instytucja może prowadzić swoją działalność 
w dowolny sposób, wykorzystując zasoby, korzystając lub nie korzystając z no-
woczesnych technologii, informacji i wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa. Programy księgowo-rachunkowe dostarczają niezbędnych danych do 
prowadzenia określonej działalności i sprawnego funkcjonowania w powiązaniu 
z otoczeniem zewnętrznym. 

Celem artykułu jest wskazanie, jak brak informacji, źle zbudowane systemy 
informacyjne mogą utrudnić zarządzanie oraz jak ważna jest rola komunikacji 
w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie zakładu budżeto-
wego – zakładu gospodarki mieszkaniowej administrującego w imieniu gminy 
substancją mieszkaniową na swoim terenie.
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Specyfika informacji zakładu budżetowego „X” 

Zakład budżetowy1 to jednostka organizacyjna sektora finansów publicz-
nych, która wykonuje wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty swojej działal-
ności z własnych przychodów. Podstawą gospodarki jest plan finansowy uchwa-
lany na okres jednego roku2.

W zakładzie budżetowym „X”3 informacje o działalności, funkcjonowaniu 
zakładu, o zdarzeniach gospodarczych, środkach finansowych, powiązaniach 
z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym pozyskiwane są z wielu źródeł. Pod-
stawowymi źródłami informacji są4:
– statut, w oparciu o który działa zakład budżetowy, struktura organizacyjna 

zakładu, regulamin pracy,
– przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, plan finansowy, rachunkowość 

w oparciu o programy komputerowe, sprawozdawczość,
– kadra zarządzająca i pracownicy.

Plan finansowy zakładu budżetowego „X” 

Plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego. 
Obejmuje przychody własne, dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan 
środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Wraz z projektem planu sporządza się uzasadnienie do planu, które zawiera 
między innymi: informację, co jest podstawą ustalania przychodów i rozchodów, 
co wchodzi w skład pozycji: wynagrodzenia czy zakup usług remontowych.

1 Zakład budżetowy to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie 
wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, 
nie posiada osobowości prawnej, działa w granicach pełnomocnictw w oparciu o obowiązującą 
ustawę o finansach publicznych. C. Kosikowski, Sektor finansów publicznych w Polsce, Dom 
Wydawniczy ABC, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 45.

2 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe, PWN, War-
szawa 2006, s. 21.

3 W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące zakładu budżetowego – zakładu gospodar-
ki mieszkaniowej, który w imieniu gminy administruje mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi 
oraz zajmuje się modernizacją, remontami mieszkań komunalnych, które są przeznaczone pod 
wynajem dla określonej grupy społeczeństwa.

4 Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 
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Plan finansowy może posłużyć do sporządzania analiz. Na przestrzeni kil-
ku lat widzimy, jak kształtują się dochody i przychody, wydatki i rozchody. Ile 
środków jednostka przeznacza na inwestycje, a ile na przykład na opłaty komor-
nicze. Przykłady tych analiz zaprezentowano na wykresach 1–45.
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Wykres 1.  Wybrane dochody i przychody zakładu budżetowego „X” w latach 
2005–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 
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Wykres 2.  Udział wydatków na inwestycje w ogólnych wydatkach zakładu budżetowe-
go „X” w latach 2005–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 

5 Ibidem.
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Wykres 3. Wydatki i rozchody zakładu budżetowego „X” w latach 2005–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 
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Wykres 4. Dochody i wydatki zakładu budżetowego „X” w latach 2005–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 

Na wykresach od 1 do 4 widać, że: dotacje stanowią niewielki procent ogól-
nych wpływów, jednostka niewiele wydawała na inwestycje, najwięcej w 2007 
i 2008 roku, a dochody i przychody oraz wydatki i rozchody są wyższe z roku 
na rok.

W ostatnich dwóch latach nie wystąpiły przychody z tytułu dotacji celowej. 
Wpływy z dotacji przedmiotowej uległy zmniejszeniu w 2010 roku aż o oko-
ło 45%.

Analiza systemu informacyjnego

Rachunkowość jest tą częścią zakładu budżetowego, która zbiera, przetwa-
rza i generuje informacje, wykorzystując programy komputerowe. Pozwala na 
sporządzanie sprawozdań i raportów niezbędnych do funkcjonowania danego 
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podmiotu. Jest elementem komunikowania się kierownictwa z pracownikami, 
odbiorcami, dostawcami.

Program finansowo-księgowy
W zakładzie budżetowym „X” wykorzystywany jest system finansowo-księ-

gowy Zakładu Zastosowań Komputerów firmy PIK. Program gromadzi wszelkie 
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, sprawowania funkcji 
zarządczych, kontrolnych i sprawozdawczych. Dostarcza bieżących i aktualnych 
informacji o posiadanej gotówce w kasie, środkach finansowych zgromadzonych 
na rachunkach bankowych, poniesionych kosztach według rodzajów6.

Oprogramowanie nie jest w pełni wykorzystywane. Niezbędna jest moder-
nizacja programu lub zakup nowego, gdyż w obecnym programie można księ-
gować dane cząstkowe, które nie odzwierciedlają całości kosztów ponoszonych 
przez zakład. Obecnie program, który funkcjonuje, nie jest typowym programem 
dla zakładów budżetowych. Można na nim pracować, ale brakuje pewnych roz-
wiązań, które ułatwiłyby dostęp do informacji.

Program obsługi czynszów SARCZ
W zakładzie budżetowym „X” wykorzystywany jest „Nowy System Auto-

matycznego Rozliczania Czynszu – SARCZ. Dzięki niemu zakład może kontro-
lować stan swoich należności, jak również sprawdzać zaległości powstałe z tego 
tytułu. Program dostarcza informacji o liczbie lokali socjalnych i stanie zagospo-
darowania lokali użytkowych. Na podstawie danych z tego programu dział księ-
gowości rozlicza każdy budynek, a następnie każdego najemcę poszczególnego 
lokalu ze zużytych mediów. Oprogramowanie, podobnie jak program finanso-
wo-księgowy, wymaga modernizacji ze względu na brak możliwości przesyłania 
danych do działu księgowości, co powoduje tak zwaną podwójną księgowość. 

Program ADM – Administrowanie Domami Mieszkalnymi
Program ADM jest uzupełnieniem programu czynszowego SARCZ. Wyko-

rzystywany jest w komórkach organizacyjnych zakładu, które noszą nazwę „sek-
cja mieszkaniowa 1, 2, 3”. System ADM dostarcza informacji o całych zasobach 
nieruchomości gminnych, jak również informacji szczegółowych o poszczegól-

6 Na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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nych lokalach w każdym z tych budynków oraz zawiera podstawowe informacje 
o lokatorach.

Program kadry i płace
W omawianym zakładzie budżetowym funkcjonują dwa oddzielne progra-

my do obsługi kadr i płac. Nie jest to korzystne rozwiązanie. Zakład planuje to 
zmienić. Oba z tych oprogramowań są przestarzałe i nie można im przypisać 
zbyt wiele zalet. System kadrowy służy do ewidencji pracowników zatrudnio-
nych w jednostce lub zwolnionych. System płacowy służy głównie do naliczania 
płac i rozliczeń z pracownikami. 

Jest wiele aspektów, które wymagają udoskonalenia, chociażby to, iż nie 
można sporządzić zestawienia na koniec miesiąca niezbędnego do zaksięgowania 
wynagrodzeń za dany miesiąc w systemie finansowo-księgowym. Zestawienie 
to, na podstawie danych z systemu, wylicza ręcznie pracownik działu płac7.

Sprawozdawczość

Bilans
Głównym źródłem informacji w zakładzie budżetowym „X” jest bilans. Po-

niżej podano najważniejsze informacje, których dostarcza to sprawozdanie, a na 
wykresach widać, jak kształtują się poszczególne pozycje bilansu. Bilans dostar-
cza informacji, że:
− stan aktywów trwałych utrzymywał się na podobnym poziomie w latach 

2005–2010;
− w ciągu ostatnich lat zakład ponosił nakłady na inwestycje, największe 

w 2008 roku;
− aktywa obrotowe zmniejszały się z roku na rok, wyraźnie widać, że znacząco 

zmniejszyły się należności z tytułu dostaw i usług, czyli można stwierdzić, że 
płatność najemców z tytułu czynszów w ciągu roku znacznie się poprawiła;

− udział aktywów trwałych w aktywach ogółem jest najwyższy na koniec 2005 
roku i wynosi 96,26%, bo: 

171066741 x 100 96,26%
17771572

=
 
,

7 Na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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co oznacza, iż wysoki udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wynika 
przede wszystkim ze specyfiki zakładu budżetowego. Tak wysoki udział akty-
wów trwałych w aktywach ogółem pociąga za sobą wysokie koszty stałe zwią-
zane z ich utrzymaniem. W poprzednich latach udział aktywów trwałych w ak-
tywach ogółem kształtował się na podobnym poziomie: w 2010 roku – 92,66%, 
w 2009 – 94,61%, w 2008 – 94,55%, w 2007 – 94,09%, w 2006 – 94,31%.

Ponadto bilans przynosi następujące informacje: 
− jak kształtują się aktywa obrotowe (zauważa się, iż główną rolę odgrywają tu 

należności krótkoterminowe; elementy składowe aktywów obrazuje wykres 5); 
− o stopniu obciążenia jednostki zobowiązaniami, które są najniższe w roku 

2005 i wynoszą 3,69 %, a najwyższe w roku 2006, kiedy to stanowią 5,65%;
− jakie zobowiązania krótkoterminowe występują w omawianym zakładzie bu-

dżetowym i które z nich najbardziej obciążają daną jednostkę (wykres 6). 
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Wykres 5. Aktywa obrotowe zakładu budżetowego „X” za lata 2005–2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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Wykres 6.  Zobowiązania krótkoterminowe zakładu budżetowego „X” za lata 2005–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 
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Na podstawie wykresu 6 stwierdzić należy, iż dominują zobowiązania z ty-
tułu dostaw i usług, na przykład zakup energii, wody, gazu, usługi obce. Najniż-
szą grupę stanowią zobowiązania pozostałe.

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym stosowany jest w jed-

nostkach, w których ponoszone koszty ewidencjonuje się w układzie rodzajo-
wym: usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, amortyzacja itp.8

Rachunek zysków i strat, na podstawie analizy wykresów 7–9, dostarcza 
następujących informacji:
− wskazuje na osiągnięty zysk oraz na poniesioną stratę w danym roku (w oma-

wianym zakładzie budżetowym za trzy lata jednostka nie osiągnęła zysku, 
w sprawozdaniu wykazała stratę netto; zysk generowany jest od 2009 roku);

− najwyższe przychody jednostka generuje ze sprzedaży usług i ponosi wyso-
kie koszty działalności operacyjnej, to przede wszystkim usługi obce i zu-
życie materiałów w tym zakładzie; najwyższe koszty operacyjne notuje się 
w 2008 roku;

− wskazuje na obciążenie działalności podatkami, między innymi podatkiem 
dochodowym od osób prawnych czy podatkiem od nieruchomości.

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010

Przychody netto ze
sprzeda y
Pozosta e przychody
operacyjne
Przychody finansowe

Wykres 7. Klasyfikacja przychodów za lata 2006–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”. 

8 M. Ossowska, P. Szczypa, Podstawy rachunkowości. Teoria, zbiór zadań, Fundacja na rzecz 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 55–57, 118.
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Wykres 8. Klasyfikacja kosztów za lata 2006–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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Wykres 9. Zysk, strata za lata 2006–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.

Rachunek zysków i strat dostarcza szczegółowych informacji na temat kosz-
tów, jakie są ponoszone w danej jednostce. Pozwala to na dogłębną analizę tych 
kosztów i podejmowanie racjonalnych decyzji. Szczegółowy wykaz kształtują-
cych się kosztów obrazuje wykres 10. Z wykresu wynika, iż najwyższe koszty 
ponoszone przez omawiany zakład budżetowy to koszty usług obcych, zużycia 
materiałów i energii. 
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Wykres 10. Koszty działalności operacyjnej za lata 2006–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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Część tych kosztów zostanie zwrócona zakładowi budżetowemu w opła-
canych czynszach, lecz nie wszyscy lokatorzy je płacą, co powoduje, iż za-
kład budżetowy jest w pewnym stopniu „sponsorem” dla wielu lokatorów, 
od których bardzo trudno nawet na drodze sądowej czy komorniczej odzyskać 
należności 9.

Kadra zarządzająca i pracownicy

W każdej branży i firmie niezależnie od jej wielkości i specyfiki to ludzie 
są wartością nadrzędną, bo stanowią najcenniejsze aktywa przedsiębiorstwa. Ka-
dra zarządzająca i pracownicy są cennym źródłem informacji. Pracownicy mają 
bezpośredni kontakt z petentami, klientami zakładu. Pracownicy dostarczają in-
formacji, jak zakład postrzegany jest na zewnątrz, jak oceniana jest jego działal-
ność. Większość pracowników zakładu to ludzie z wieloletnim stażem, średnim 
wykształceniem, opierający swoją pracę na doświadczeniu i intuicji10. Z punktu 
widzenia sprawności funkcjonowania zakładu pracownicy ci muszą dostosowy-
wać się do zmian zachodzących w otoczeniu, dokształcać się, angażować w spra-
wy zakładu pracy, utożsamiać się z misją pracodawcy.

Dysfunkcje w obowiązującym systemie informacyjnym

System informacyjny w zakładzie budżetowym „X” działa i służy jednostce 
od wielu lat. Jest to jednak system przestarzały. Informacje są gromadzone i prze-
twarzane chaotycznie i nie docierają do wszystkich komórek jednostki, ze wzglę-
du na mnogość różnych programów niekompatybilnych ze sobą. Również system 
zarządzania oparty jest na tradycyjnym zarządzaniu, nie wprowadza się żadnych 
nowoczesnych metod, takich jak outsourcing czy marketing partnerski, nie szuka 
nowych, lepszych rozwiązań. Głównymi obszarami dysfunkcji systemu są:
− rachunkowość w oparciu o systemy komputerowe,
− kadra zarządzająca i pracownicy.

9 samorzad.infor.pl/aktualnosci/56860 (7.09.2007).
10 Na podstawie materiałów wewnętrznych zakładu budżetowego „X”.
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Rachunkowość w oparciu o programy komputerowe
Głównym problemem jest tu mnogość różnorodnych programów kompute-

rowych. Programy są ze sobą niepowiązane, przestarzałe, niewyposażone w no-
woczesne funkcje i dodatki. Praca przy ich obsłudze jest pracochłonna. 

Program finansowo-księgowy 
Główne dysfunkcje w obowiązującym programie to: brak automatycznego 

rozliczania i kompensaty należności i zobowiązań. Brak automatycznego two-
rzenia dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz brak 
automatycznego naliczania odsetek. System nie generuje i nie przerzuca danych 
do obszaru, w którym są sporządzane sprawozdania. Brakuje rejestru VAT i moż-
liwości automatycznego sporządzania deklaracji do urzędu skarbowego. 

Program obsługi czynszów SARCZ
Główne dysfunkcje w obowiązującym programie to: brak konfiguracji po-

między programami SARCZ i ADM oraz brak słowników (ulic, budynków). Nie 
ma możliwości drukowania książeczek czynszowych ani tworzenia zestawień 
o dłużnikach, nie ma oddzielnej bazy dla należności sądowych, komorniczych. 
Brak funkcji eksportu/importu danych do systemu FK i nie można dokonać auto-
matycznej kalkulacji czynszu na podstawie danych z lat poprzednich.

Program ADM – Administrowanie Domami Mieszkalnymi
Główne dysfunkcje w obowiązującym programie to: brak konfiguracji mię-

dzy programem ADM, FK, SARCZ oraz mało czytelne oznaczenia w programie, 
aby dowiedzieć się, czy dany lokal jest lokalem w najmie, lokalem socjalnym, 
czy jest to mieszkanie służbowe, należy wejść w pełną kartotekę lokalu. Nie 
można tworzyć automatycznie korespondencji z mieszkańcami czy generować 
sprawozdań .

Program kadry i płace
Główne dysfunkcje w obowiązującym programie to: brak automatycznego 

tworzenia umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, ewidencji czasu pracy. 
Pracownik musi te czynności wykonywać ręcznie. Nie ma możliwości sporzą-
dzania analiz absencji, urlopów. Program nie generuje i nie rozlicza automatycz-
nie czasu pracy pracowników.
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Główne dysfunkcje w obowiązującym programie są następujące: program 
nie generuje automatycznie przelewów do ZUS i urzędu skarbowego, nie można 
automatycznie rozliczać pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz poży-
czek mieszkaniowych. Nie ma możliwości analizy wynagrodzeń oraz prognozo-
wania w przypadku podwyżek na podstawie danych z poprzednich okresów,

Kadra zarządzająca i pracownicy
W omawianym zakładzie budżetowym występują ogromne dysfunkcje 

w obszarze zasobów ludzkich. Brak jest ścisłego kontaktu pomiędzy kadrą za-
rządzającą a pracownikami. Kadra zarządzająca nastawiona jest na tradycyjne 
zarządzanie. Nie wypracowuje się wspólnych, strategicznych działań, nie korzy-
sta się z wiedzy pracowników. 

Możliwości korzystania ze szkoleń, kursów, wykładów są bardzo ogra-
niczone dla pracowników, a kadra zarządzająca korzysta z nich sporadycznie. 
Wśród pracowników przeważają osoby mające średnie wykształcenie. Ta część 
zasobów osobowych nie widzi potrzeby dokształcania się, podnoszenia swoich 
kwalifikacji. Nie prowadzi się żadnych spotkań ani rozmów kadry zarządzają-
cej z kierownikami działów i pracownikami. Często z powodu niedomówień czy 
braku konkretnego określenia zadań dla konkretnej komórki organizacyjnej po-
wstają konflikty.

W zakładzie zlikwidowano stanowisko analityka. Obecnie niewielką część 
z tych obowiązków wykonuje księgowa. Nie sporządza się analiz, kalkulacji, 
nie prognozuje się na przykład stawek czynszu dla lokali użytkowych, co jest 
niezbędne do ustalania stawek czynszów zarówno dla lokali mieszkalnych, jak 
i użytkowych.

Proponowane kierunki zmian

W zakładzie budżetowym „X” powinno zostać utworzone osobne stanowi-
sko do spraw analiz i planowania. Taki pracownik jest niezbędny, ponieważ nale-
ży kalkulować stawki czynszu, opłat za dzierżawę garaży czy najem lokali użyt-
kowych. Wskazane są analizy wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń.

Wiele zmian należy wprowadzić w systemie rachunkowości, na wszystkich 
jej poziomach i we wszystkich programach. Należałoby pomyśleć o tym, aby 
raz w miesiącu było organizowanie spotkanie kadry zarządzającej, kierowni-
ków działów oraz pracowników celem omówienia problemów, jakie się pojawia-
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ją w funkcjonowaniu zakładu, wymiany informacji, lepszej komunikacji. Takie 
spotkania dawałyby wszystkim uczestnikom możliwość konfrontacji, wyjaśnie-
nia kwestii spornych, weryfikacji różnych opinii.

Zakład powinien dokonać radykalnych zmian dotyczących kadry, pracow-
ników, gdyż są oni słabo wykształceni, nie ma profesjonalistów. Powinno się 
opracować i uruchomić system motywacyjny, który będzie mobilizował do do-
kształcania się na kursach, szkoleniach oraz studiach wyższych.

Należy stworzyć systemy komunikacji oparte na nowoczesnych bazach in-
formacji. Komunikacja na płaszczyźnie pracodawca–pracownik oraz pracow-
nik–petent będzie zakłócana, gdy zasób informacji będzie ograniczony lub gdy 
informacja będzie trudna do pozyskania z systemów, które źle funkcjonują. 

Trudno jest przewidzieć, czy wszystkie proponowane zmiany będą ważne 
dla kadry zarządzającej, jak również które traktowane będą jako priorytety, a któ-
re zostaną zupełnie pominięte. Zakład budżetowy może funkcjonować i wykony-
wać swoje zadania nie wprowadzając żadnych zmian, korekt czy innowacji, tylko 
należy zadać sobie pytanie, jak długo będzie sprawnie wykonywał zadania w cią-
gle zmieniającym się otoczeniu, nie inwestując w zasoby rzeczowe i ludzkie .

Zakończenie

Działalność jednostek sektora finansów publicznych jest wspomagana sy-
stemami informacyjnymi. Prawidłowo działające systemy informacyjne to baza 
gwarantująca kompleksowość, aktualność, dokładność i wiarygodność danych. 

Na przykładzie zakładu budżetowego „X” w niniejszej pracy dokonano 
analizy systemu informacyjnego oraz wskazano na dysfunkcje i potrzeby wpro-
wadzania zmian. Analiza systemu informacyjnego nie wypadła korzystnie. 
Usprawnianie działań powinno opierać się na wykorzystywaniu nowoczesnych 
systemów informacyjnych, dostępnych innowacji, nowych technologii. Prowadzi 
to do zwiększenia skuteczności procesów rozwojowych, ale wymaga wprowa-
dzania nowych metod komunikacji i efektywnej wymiany informacji.

Wypada wierzyć, że wciąż, każdego dnia, w każdej godzinie będą się doko-
nywały korzystne zmiany w systemach informacyjnych dzisiaj i w przyszłości, 
dając korzystne i wymierne efekty świadczenia usług na wysokim poziomie.
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THE IMPORTANCE OF INFORMATION IN THE FUNCTIONING 
OF THE FINANCIAL „X” IN THE LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH

Summary

This article aims to identify how the lack of information, poorly built systems can 
hinder the management and the important role of communication in the public finance 
sector on the example of the financial establishment, the establishment of housing admi-
nistering on behalf of the community residential substance in their area.

Translated by Beata Sadowska


