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Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga realizacji wielu zobowiązań, stanowiących o budo- 
waniu wspólnego dobrobytu. Autor prezentuje wymogi państw unii dotyczące zarządzania finansami państwa, 
które mają łączyć zwiększenie efektywności z jednoczesnym obniżaniem kosztów jego funkcjonowania. 
Postuluje wprowadzenie koncepcji budżetu zadaniowego. Sukces zależy od przygotowania i kompetencji 
kadry uczestniczącej bezpośrednio w planowaniu wydatków budżetowych.

Poland’s membership in the European Union imposes the implementation of many obligations 
which determine building of common good. The writer presents the EU requirements regarding the 
state financial management which are to increase effectiveness and at the same time reduce  
costs for its functioning. He further suggests to introduce the task budget, and claims that success 
depends on the development and competences of those who plan the budget.

Współcześnie zarządzanie zadanio-
we (budżetowanie zadaniowe) 
wydatkami publicznymi to wy-

zwanie, które stoi przed wieloma krajami, 
 w tym przed Polską. Przystąpienie naszego 
kraju do Unii Europejskiej spowodowało  
konieczność podjęcia większego wysiłku, 
aby mu sprostać. Integracja w ramach wspól-
nego rynku skutkuje wzrostem złożoności 
współpracy pomiędzy państwami, w której 
kluczowymi wyróżnikami są wiedza i wy-
soka jakość zarządzania zasobami państwa. 
Wydatki publiczne stają się szczególnie  
silnym instrumentem polityki społeczno- 
-gospodarczej w zintegrowanej Europie  
i stanowią zasadnicze źródło finansowania  
zadań wykonywanych przez państwo na 
rzecz obywateli.

Jednym z najważniejszych elementów, 
który umożliwia doskonalenie sposobu  
zarządzania państwem, jest nowoczesne za-
rządzanie finansami publicznymi. Takie po-
dejście do zarządzania w administracji pub- 
licznej jest nazywane koncepcją nowego  
publicznego zarządzania (New Public 
Management) lub zarządzania opartego na 
rezultatach (Results-Based Management). 
Polega ona określaniu celów, beneficjentów 
oraz mierzalnych efektów. Zarządzanie  
według nowych zasad ma służyć zwiększe-
niu efektywności działania służb publicz-
nych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów 
ich funkcjonowania.

Dotychczasowy budżet, sporządzany tra-
dycyjnie według podziałek klasyfikacji  
budżetowej (części, działów i rozdziałów), 

jest mało czytelny i nie uwzględnia w wy-
starczający sposób celowości ponoszonych 
wydatków oraz ich właściwego oddziaływa-
nia na gospodarkę i społeczeństwo. Z tej 
przyczyny nie dostarcza decydentom w cza-
sie rzeczywistym przejrzystych i wiarygod-
nych informacji, które dają możliwość oce-
ny sposobu jego wydatkowania i właściwe-
go ukierunkowania finansów publicznych  
w kolejnych latach. 

Wdrożenie w Polsce budżetu zadanio- 
wego będzie miało przełomowe znaczenie 
dla polityki wydatkowej sektora publicz- 
nego. Nastąpi ścisłe powiązanie celów stra-
tegicznych przedstawionych w dokumentach 
programowych rządu z celami operacyjny-
mi zadań uwzględnionych w budżecie pań-
stwa. Z jednej strony, na cele wyznaczone  
w strategiach będą przeznaczane w kolej-
nych latach odpowiednie środki, z drugiej – 
w dłuższym okresie nastąpi poprawa jako-
ści oraz precyzji, a także spójności systemu 
planowania strategicznego. Planowane za-
dania będą musiały znaleźć odzwiercied- 
lenie w wieloletnich możliwościach finan-
sowych państwa, w przeciwnym razie nie  
zostaną wprowadzone do planu.

Zarządzanie zadaniowe (poszczególne 
funkcje, zadania, podzadania i działania) to 
alternatywny w stosunku do tradycyjnego 
podziału klasyfikacji budżetowej (działy – 
rozdziały – paragrafy) sposób opracowywa-
nia i realizacji budżetu. Rozwiązanie to 
umożliwia racjonalną alokację zasobów  
finansowych i rzeczowych, w rezultacie  
lepsze zaspokojenie potrzeb. Odpowiada 
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ustaleniom ustawowym dotyczącym celo- 
wości wydatkowania środków finansowych. 
To wiąże konkretny wydatek z zadaniem, 
które jest przez to wykonywane w ściśle 
określonym celu, i daje możliwość dokona-
nia wyboru optymalnego sposobu jego 
realizacji. Układ zadaniowy sprawia, że  
budżet staje się czytelny i przejrzysty. Jest 
zrozumiały dla wykonawców, w tym pra-
cowników poszczególnych komórek organi-
zacyjnych, i umożliwia pełny udział w two-
rzeniu budżetu oraz zwiększa poczucie 
faktycznej odpowiedzialności za wykony- 
wanie zadań.

Budżet zadaniowy jest metodą zarządza-
nia środkami publicznymi, ujmowaną jako 
skonsolidowany plan wydatków na rok bu-
dżetowy i dwa kolejne lata państwowych  
jednostek budżetowych, państwowych  
funduszy celowych, agencji wykonaw- 
czych, instytucji gospodarki budżetowej  
oraz państwowych osób prawnych sporzą-
dzony w układzie zadaniowym. Dokonuje 
się w nim podziału funkcji państwa z jed-
noczesnym przyporządkowaniem zadań, 
podzadań budżetowych wraz z miernikami 
określającymi stopień ich realizacji1. 
Rozwiązanie to jest wdrażane i stosowane  
w systemach finansów publicznych wielu 
krajów. Umożliwia transformację admini-
stracji publicznej, w której ramach w sek-
torze publicznym stosuje się modele i za-
sady zarządzania znane i z powodze- 
niem stosowane w działalności sektora pry-
watnego. 

Budżet zadaniowy pozwala ustalić, które 
zadania są najważniejsze dla osiągnięcia  
celów, oraz dzięki miernikom ukazuje, w ja-
kim stopniu zostały one wykonane. Jego 
wdrożenie umożliwia: 

— racjonalne i optymalne wykorzystanie 
zasobów rzeczowych i finansowych;

— zapewnienie spójności planowania 
przedsięwzięć organizacyjno-dysloka- 
cyjnych, modernizacyjnych i inwestycyj-
nych;

— grupowanie i spójne wydatkowanie 
środków przeznaczonych na zadania wyko-
nywane przez różne podmioty, komórki  
organizacyjne i komponenty;

— poprawę skuteczności wydatkowania 
środków finansowych;

— lepszą koordynację działań administra-
cji publicznej oraz wyeliminowanie dub- 
lujących się funkcji i kompetencji w poszcze-
gólnych resortach;

— szczegółową i etapową kontrolę wy-
konania zadania;

— zwiększenie jawności i przejrzystości 
zadań wykonywanych w danym roku budże-
towym oraz swobodę przepływu informacji, 
zarówno na szczeblu centralnym, jak i lo- 
kalnym;

— koncentrację części wydatków na  
zadaniach (realną ich wycenę) uznanych za 
priorytetowe w poszczególnych programach 
sprzyjających rozwojowi społeczno-gospo-
darczemu;

— wzmocnienie poczucia odpowiedzial-
ności i zaangażowania funkcjonariuszy pu-
blicznych, pracowników oraz społeczności 
lokalnych w czasie opracowywania i wyko-
nania budżetu, a także mierzenie wyników 
działań, ocenę i wyciąganie wniosków. 

Założeniem budżetu zadaniowego jest 
wprowadzenie zarządzania wydatkami pu-
blicznymi przez odpowiednio skonkretyzo-
wane i zhierarchizowane cele. Takie podej-
ście umożliwi osiągnięcie określonych  
rezultatów, sprawdzanych za pomocą opra-
cowanego systemu mierników2. Budżet  
zadaniowy daje możliwość precyzyjnego 
określenia zadań, które mają być finanso- 
wane z środków budżetowych. Dzięki zasto-
sowaniu odpowiednich mierników pozwala 
na ocenę uzyskanych efektów i ich zesta- 
wienie z ponoszonymi wydatkami budże- 
towymi3.

Istota budżetu zadaniowego wyraża się 
głównie tym, że: 

— jest on traktowany jako plan sfinanso-
wania określonych zadań publicznych;

— poszczególnym zadaniom w nim  
ujętym są przypisane środki przeznaczane 
na ich realizację oraz wskaźniki wykonania 
zadań, które powinny być osiągnięte w da-
nym roku budżetowym;

— rozliczenie organu wykonawczego  
z wykonania budżetu polega na jednocze-
snym sprawdzeniu przestrzegania limitu  

1  M. Postuła, P. Perczyński: Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Metodyka programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP w układzie zadaniowym. SGWP ZPS – P5, 

Warszawa 2010.
2  Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi. Red. T. Lubińska. Warszawa 2007, s. 26.
3  A. Wernik: Finanse publiczne (cele struktury, uwarunkowania). Warszawa 2007, s. 174.

Zarządzanie według nowych zasad ma służyć 
zwiększeniu efektywności działania służb 
publicznych przy jednoczesnym obniżaniu 

kosztów ich funkcjonowania. 
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wydatków i stopnia wykonania założonych 
zadań. Nieosiągnięcie wyznaczonych celów, 
mimo wykorzystania pełnego limitu, jest 
traktowane w istocie rzeczy jak przekro- 
czenie limitu wydatków.

W budżecie zadaniowym zarządzanie środ-
kami publicznymi jest realizowane przez  
cele. Są one ściśle skonkretyzowane, a ich  
osiągnięcie następuje według określonej hie-
rarchii. Na każdym etapie wykonywania zadań 
osiągnięcie określonego celu (efektywność) 
odbywa się za pomocą odpowiednich mierni-
ków. Budżet zadaniowy pozwala je zmierzyć 
i ustalić, które zadania dla danego celu są naj-
ważniejsze i jak zostały wykonane4. 

Obecny, tradycyjny budżet państwa, opar-
ty na przestarzałej klasyfikacji, która pow- 
stała w drugiej połowie XX wieku i była  
modyfikowana na początku lat dziewięćdzie-
siątych, nie uwzględnia w swojej treści celo-
wości realizowanych wydatków budżetowych.  
W systemie tym, w wyniku wykorzystywa-
nia dostępnych zasobów, nie otrzymuje się  
informacji na temat osiągniętych efektów. 

Wady dotychczasowej ustawy budżetowej 
to, między innymi:

— dostarcza decydentom mało obiektyw-
nych i przejrzystych informacji na temat  
wydatkowanych środków;

— nie pozwala na pełną ocenę celowości 
i efektywności wydatkowanych środków;

— nie ma przejrzystych mechanizmów, 
które umożliwiają lepszą alokację środków 
budżetowych w latach następnych;

— do przydzielonych środków dopa- 
sowuje się zadania (najpierw środki finan-
sowe, a potem zadania)5.

Wymienione ułomności budżetu tradycyj-
nego przemawiają za potrzebą zmiany  
dotychczasowej metody budżetowania na 
bardziej nowoczesną, zawartą w budżecie 
zadaniowym. W krajach, w których wdraża 
się budżet zadaniowy, jest to proces  
zaplanowany i realizowany stopniowo. 
Rozwiązanie to obejmuje cały obszar finan-
sów publicznych na poszczególnych szcze-
blach organizacyjnych państwa. W budżecie 
zadaniowym możemy zdefiniować elemen-

4  B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak: System finansowy w Polsce. T. 2, Warszawa 2008, s. 114.
5  Budżet zadaniowy. Racjonalność, przejrzystość, skuteczność. Metodyka. Materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Departament Budżetu Zadaniowego. Warszawa  

2006, s. 3.
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Rys. 1. Relacje w budżecie zadaniowym pomiędzy funkcjami, zadaniami, 
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ty, które obejmują: funkcje państwa, zada-
nia, podzadania, działania (rys. 1), cele  
i mierniki. 

1. Funkcje państwa – podstawowe jed-
nostki klasyfikacji zadaniowej, w których  
grupuje się wydatki jednego obszaru dzia-
łalności państwa. W budżecie zadaniowym 
wyodrębnia się dwadzieścia dwie funkcje. 
Obejmują one całokształt działalności 
wszystkich dysponentów odpowiedzial-
nych za podstawowe kierunki polityki pań-
stwowej.

2. Zadania to drugi szczebel klasyfika-
cji. Do poszczególnych zadań przyporząd-
kowuje się środki finansowe przeznaczone 
na osiągnięcie celów określonej funkcji pań-
stwa, w której ramach zadania te zostały  
zdefiniowane. 

3. Podzadania – trzeci szczebel klasyfi-
kacji. Obejmuje wydatki służące osiągnię-
ciu celów określonych przez poszczególne 
zadania szczegółowe, w których ramach zo-
stały wyodrębnione. 

4. Działania – występują na najniższym 
szczeblu klasyfikacji budżetu zadaniowego. 
Dotyczą wszystkich najważniejszych ele-
mentów procesu osiągania celów w ramach 
podzadania oraz celów szczegółowych za-
dania. Dla działań określa się szczegółowo: 
poziom wydatków na dany rok budżetowy, 
źródła finansowania oraz wykonawców.

5. Cele – określa się dla zadań oraz po-
dzadań. Nie wyznacza się ich na poziomie 
funkcji i działań. Dla każdego zadania naj-
częściej definiuje się nie więcej niż dwa  
cele. Przy ich określaniu należy dążyć do  
tego, aby z ich treści wynikał nie tylko mier-
nik, ale także jego wartość docelowa. Takie 
podejście umożliwia dobór miernika, który 
pozwoli stwierdzić czy wyznaczony cel zo-
stał osiągnięty. Cele określone w budżecie 
zadaniowym powinny być: 

— konkretne (nie pozostawiać pola dla 
swobodnej ich interpretacji) i pozwalać na 
ich podstawie na ustalenie mierników;

— wymierne (umożliwiające stwierdze-
nie czy zostały osiągnięte);

— realistyczne (ambitne, a zarazem moż-
liwe do osiągnięcia);

— określone w czasie;

— odnoszące się do efektów działań,  
a nie do działań, które służą ich osiąg- 
nięciu.

6. Mierniki w ramach poszczególnych 
zadań i podzadań pozwalają na określenie 
stopnia osiągnięcia celów. Dla poszczegól-
nych mierników określa się wartość bazową, 
którą jest ostatnia dostępna wartość danego 
miernika, a także wartość docelową, którą 
zamierza się osiągnąć poprzez wykonanie 
danego zadania lub podzadania. Mierniki 
wykonania zadań powinny być: adekwatne 
(właściwie odzwierciedlające cel, któremu 
ma służyć realizacja zadania); wiarygodne; 
łatwe do zrozumienia, policzenia i możli-
we do monitorowania.

Przez zadanie budżetowe (finansowane 
z budżetu) należy rozumieć zadanie wyko-
nywane przez jednostki organizacyjne oraz 
osoby prawne i fizyczne. Jego celem jest 
osiągnięcie określonego długotermino- 
wego rezultatu służącego społeczeństwu. 
Wszystkie przedsięwzięcia, w których  
wyniku jest wykonywane zadanie, stanowią 
oś, wokół której przebiegają poszczególne 
działania związane z tym zadaniem. Cel  
zadania powinien być wyrażony nie tylko  
jakościowo, ale przede wszystkim ilościowo, 
bardzo ważna jest bowiem jego wy- 
mierność. 

Do zasadniczych cech zadania budżeto-
wego należy zaliczyć: jasno sprecyzowany 
cel; odniesienie do istniejącego stanu i po-
trzeb; wskazanie szczegółowego zakresu  
zadania; określenie osób odpowiedzialnych 
za jego realizację; skalkulowanie rzeczy- 
wistych kosztów wykonania zadania; spre-
cyzowanie i rozplanowanie w czasie nie-
zbędnych czynności do jego wykonania; 
określenie mierników skuteczności i efek-
tywności wykonania zadania; uwzględ- 
nienie przepływów (uwarunkowań) finan- 
sowych.

W budżecie zadaniowym wykonujemy róż-
ne rodzaje zadań. Do podstawowych należy 
zaliczyć zadania: nowe, kontynuowane, bez-
pośrednie (wpływają na zaspokojenie bezpo-
średnich potrzeb), pośrednie (pomocnicze), 
które warunkują wykonanie zadań bezpośred-
nich (np. utrzymanie sekretariatu urzędu,  
instytucji, radców prawnych).

Etapy opracowywania budżetu zada- 
niowego to:

1. Określenie zadań i celów ogólnych na 
dany rok, w tym: analiza potrzeb, wyzna- 
czenie priorytetów, zdefiniowanie zadań, 
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za  
ich wykonanie, zakwalifikowanie zadań  
do dalszej analizy.

Zasadnicze cechy zadania budżetowego to: jasno sprecyzowany cel; odniesienie 
do istniejącego stanu i potrzeb; wskazanie szczegółowego zakresu zadania; określenie 
osób odpowiedzialnych za jego realizację; skalkulowanie rzeczywistych kosztów wyko-
nania zadania; sprecyzowanie i rozplanowanie w czasie niezbędnych czynności do 
jego wykonania; określenie mierników skuteczności i efektywności wykonania zada-
nia; uwzględnienie przepływów (uwarunkowań) finansowych. 
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2. Ustalenie środków finansowych prze-
znaczonych na wykonywanie zadań, które 
obejmuje: oszacowanie środków (dochodów) 
budżetowych, ustalanie płatności obligato-
ryjnych i środków na nowe zadania, podział 
oszacowanych środków, określenie liczby 
etatów.

3. Planowanie zadań przez koordynatora, 
w tym: ustalenie kosztów roboczogodziny, 
opis zadań, ustalenie wskaźników efektyw-
ności, opracowanie planu działań dla zadań, 
sporządzenie kosztorysu zadań, ustalenie 
klasyfikacji budżetowej.

4. Zatwierdzenie zadania do wykonania, 
które obejmuje: weryfikację wniosków bu-
dżetowych, włączenie zadania do budżetu, 
opracowanie budżetu według zasad określo-
nych ustawą o finansach publicznych.

5. Wykonanie zadań, w tym: czynności 
zapisanych w planie działania, bieżące  
odnotowywanie wykonywanych czynności 
na karcie zadania; dokonywanie korekt  
w planowanych zadaniach, ocena wykona-
nych zadań, analiza osiągniętych wskaź- 
ników efektywności6.

W budżecie zadaniowym swoje odzwier-
ciedlenie mają plany wieloletnie, w tym in-
westycyjny. Jest on rozpisany na kilka lat. 
Długoletni plan całości zamierzeń inwesty-
cyjnych jest opracowany w formie zestawień 
zbiorczych. W jego skład wchodzą poje- 
dyncze planowane przedsięwzięcia, usyste- 
matyzowane według nadanych im prio- 
rytetów wraz z terminami realizacji. Jest 
określona także wysokość potrzebnych  
w każdym z okresów nakładów ze wskaza-
niem na źródła ich pozyskania. W budżecie 
zadaniowym szczególny nacisk się kładzie 
na kierowanie wydatkami publicznymi, 
zgodnie z podstawowymi zasadami zwią- 
zanymi ze sprawnym planowaniem i zarzą-
dzaniem, takimi jak7: 

— przejrzystość – zastosowanie nowej 
klasyfikacji wydatków;

— skuteczność i efektywność – wyzna-
czenie celów oraz opracowanie mierników, 
a także zestawienie osiąganych efektów  
z ponoszonymi nakładami;

— wieloletniość – dłuższa niż rok projek-
cja wydatków dla ustalanych zadań;

— konsolidacja – objęcie całego sektora 
finansów publicznych;

— alokacja wydatków – obejmuje zada-
nia i podzadania, a nawet czynności.

Zasada przejrzystości to takie wydatko- 
wanie środków publicznych, które przez 

uwzględnienie klasyfikacji budżetowej po-
zwala zapewnić czytelność i porównywal-
ność, na przykład sprawozdań. Przejrzystość 
w ramach zdefiniowanych funkcji państwa, 
które odpowiadają zakresom działania po-
szczególnych sektorów rządowych, zostaje 
zapewniona dzięki doprowadzeniu do ich 
ścisłego powiązania z wykazem zadań  
i podzadań, realizowanych przez poszcze-
gólnych dysponentów. Takie powiązanie 
umożliwi skuteczne, racjonalne oraz przej-
rzyste wydatkowanie środków budżeto-
wych.

Skuteczność i efektywność można za-
pewnić dzięki zastosowaniu mierników,  
które umożliwią ustalane dla poszczegól-
nych zadań i podzadań stopnie osiągnięcia 
efektów. Osiągnięte efekty będą mogły być 
porównane z ponoszonymi nakładami i po-
zwolą na ocenę sprawności i skuteczności 
funkcjonowania administracji publicznej. 

Zasada wieloletniości budżetu zadanio-
wego polega na tym, że obejmuje okres  
wieloletniego planowania zadaniowego, 
trzyletniej zadaniowej projekcji wydatków, 
rocznego budżetu państwa oraz szczegóło-
wego planu działania. W efekcie procesu  
planowania wieloletniego będzie powsta- 
wała dłużej niż roczna zadaniowa projekcja 
wydatków, która obejmie wszystkich dyspo-
nentów. Osoby,  które są odpowiedzialne za 
wykonanie poszczególnych zadań w ramach 
wykonania ustawy budżetowej, będą obo-
wiązane opracowywać roczne plany działań. 
Stopień wykonania poszczególnych zadań 
będzie sukcesywnie oceniany w trakcie oraz 
po zakończeniu roku. 

Konsolidacja planów finansowych doty-
czy wszystkich podmiotów związanych z bu-
dżetem zadaniowym. Obejmuje zdefiniowa-
nie wydatków w instytucjach służących  
realizacji określonego  zadania. W szczegól-
ności dla każdego zadania (podzadania)  
ujętego w budżecie zadaniowym zostaną 
określone wszystkie źródła jego finansowa-
nia, bez względu na ich pochodzenie. 

Alokacja wydatków skupia planowanie 
zadań, podzadań i czynności z uwzględnie-
niem dostępnych środków. Środki te decy-
dują o wyborze priorytetów, które obejmują 
ustalenie kolejności wykonywanych zadań. 
Realizacja kolejnych zadań jest możliwa, gdy 
pojawią się nowe środki finansowe.

Prowadzone dotychczas prace nad budże-
tem zadaniowym pozwoliły na wyróżnienie 
dwudziestu dwóch funkcji państwa. (1) 

6  Budżet obronny Polski na początku XXI wieku – fakty i oczekiwania. Red. J. Płaczek. AON. Warszawa 2009.
7  Ibidem, s. 32.

Funkcje państwa to:
1.  Zarządzanie państwem.
2.  Bezpieczeństwo  
wewnętrzne i porządek  
wewnętrzny.
3.  Działalność edukacyjna, 
wychowawcza i opiekuńcza 
państwa.
4.  Zarządzanie finansami 
państwa.
5.  Ochrona praw i interesów 
Skarbu Państwa.
6.  Koordynacja polityki  
gospodarczej kraju.
7.  Gospodarka przestrzenna, 
wspieranie rozwoju  
budownictwa i mieszkalnictwa.
8.  Kultura fizyczna i sport.
9.  Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego.
10.  Nauka polska.
11.  Bezpieczeństwo  
zewnętrzne i nienaruszalność 
granic.
12.  Ochrona i poprawa  
stanu środowiska.
13.  Zabezpieczenie  
społeczne i wspieranie rodziny.
14.  Rynek pracy.
15.  Polityka zagraniczna.
16.  Sprawy obywatelskie.
17.  Zapewnienie  
równomiernego rozwoju kraju.
18.  Sprawowanie i wykonanie 
wymiaru sprawiedliwości.
19.  Budowa, rozbudowa  
i utrzymanie infrastruktury 
transportowej.
20.  Organizacja opieki  
zdrowotnej  
i polityka zdrowotna.
21. Prowadzenie polityki  
rolnej oraz rybackiej.
22. Planowanie strategiczne 
oraz obsługa administracyjna  
i techniczna.
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Stanowią one pierwszy szczebel klasyfika-
cji zadaniowej i grupują  wydatki publiczne. 
Są realizowane przez poszczególnych dys-
ponentów części budżetowych państwa. 

Na drugim szczeblu klasyfikacji zadanio-
wej występują zadania, które skupiają wy-
datki według celów. Są one wykonywane 
przez jedną lub kilka instytucji i finansowa-
ne z budżetu państwa lub z innych źródeł  
publicznych. Ich celem zasadniczym jest 
osiągnięcie określonego efektu ilościowego 
lub jakościowego. Z reguły zadanie jest  
pogrupowane w podzadania i obejmuje ca-
łość wykonywanych lub zlecanych w danej 
dziedzinie działań. Dla każdego zadania są 
wskazywane:

— cele, które planuje się osiągnąć w wy-
niku jego wykonania (maksymalnie dwa);

— mierniki, określające stopień osiągnię-
cia celów (maksymalnie cztery);

— planowane wydatki na dany rok bu-
dżetowy i dwa kolejne lata;

— źródła finansowania planowanych  
wydatków;

— podzadania w ramach danego za- 
dania;

— jednostki wykonujące zadania;
— w razie gdy zadanie wykonuje kilka 

jednostek, wyznacza się jednego odpo- 
wiedzialnego.

Trzeci z kolei szczebel klasyfikacji zada-
niowej, mający charakter operacyjny, obej-
muje podzadania. Do nich są przypisane  
wydatki, które służą do osiągania celów  
zadania, w którego ramach zostały wy- 
odrębnione. Dla każdego z podzadań wska-
zujemy:

— cele, które planuje się osiągnąć w wy-
niku jego wykonania (jeden cel);

— mierniki, określające stopień osiąg- 
nięcia celów (jeden miernik);

— planowane wydatki na dany rok bu-
dżetowy i dwa kolejne lata;

— źródła finansowania planowanych  
wydatków;

— jednostki wykonujące podzadania.
Na najniższym szczeblu klasyfikacji za-

daniowej występują działania. Obejmują 
one wszystkie najważniejsze elementy pro-
cesu osiągania celów podzadania oraz  
celów szczegółowych zadania. Powinny 
być w miarę możliwości syntetyczne. Dla 
każdego działania wskazujemy: planowa-

ne wydatki na dany rok budżetowy i dwa 
kolejne lata, tryb i źródła finansowania  
planowanych wydatków, jednostki wyko-
nujące działania.

Podstawowe znaczenie dla skutecznego 
funkcjonowania budżetu zadaniowego ma 
poprawne sformułowanie zadań i podzadań. 
Także prawidłowo określony cel powinien 
umożliwiać jednoznaczne zidentyfikowanie 
przyczyn wydatkowania środków publicz-
nych na wykonanie danego zadania lub  
podzadania. Po zakończeniu wykonywania 
zadań i podzadań za pomocą mierników 
można ocenić stopień ich realizacji i potwier-
dzić czy osiągnięto założony cel. 

Aby ustalić jednolite zasady definiowania 
i wykorzystania celów, minister finansów 
określił standardy związane z ich definiowa-
niem w zadaniowym planie wydatków8. 
Regulują one, między innymi, jak porównać 
adekwatność celów budżetu zadaniowego  
do uwarunkowań społeczno-gospodarczych, 
jak ustalić pełną zgodność z celami zawar-
tymi w dokumentach strategicznych pod-
miotu formułującego te cele. W rozwią- 
zaniu tym zastosowanie znalazły również 
standardy takie, jak: istotność, precyzja, 
spójność, wymierność oraz realizm.

Koncepcja wprowadzenia budżetu zada-
niowego została zainicjowana obowiązkiem 
zamieszczania w uzasadnieniach do projek-
tu ustawy budżetowej zestawienia zadań, 
które odpowiadały planowanym kwotom 
wydatków, opisu celów oraz mierników ich 
wykonania9. 

W 2007 roku przeprowadzono pilotażo-
wy program wdrażania budżetowania  
zadaniowego, który był realizowany przez 
wybrane sektory rządowe (Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej, Międzyresortowy 
Zespół do spraw Rozwoju Sektorów Wysoko 
Zaawansowanych Technologii). Pierwszym 
etapem wdrażania nowego systemu zarzą-
dzania wydatkami publicznymi były prace 
nad projektem budżetu na 2008, 2009 i 2010 
rok. W tych latach budżetem zadaniowym 
objęto 67 dysponentów10. 

W kolejnych latach ma być, między inny-
mi, sporządzona baza mierników precyzyj-
nych oraz ma nastąpić dalsze uszczegóło-
wienie wszystkich funkcji państwa, zadań, 
podzadań. Przeprowadzenie monitoringu 

8  Komunikat nr 9 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie standardów definiowania celów dla jednostki sektora finansów publicznych w zadaniowym planie 

wydatków na rok 2010. Dz. Urz. Min. Fin. 2009 nr 8, poz. 48.
9  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. DzU 2006 nr 249, poz. 1832.
10  Budżet zadaniowy w Polsce…, s. 11.

Pierwszy projekt 
budżetu 
zadaniowego, który 
obejmie cały sektor 
finansów publicznych, 
bez projektu budżetu 
opracowanego metodą 
tradycyjną, ma zostać 
wykonany na 2013 rok.
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oraz sprawozdawczości budżetu zadaniowe-
go będzie możliwe po wdrożenie systemu 
informatycznego umożliwiającego automa-
tyzację tego procesu. Pierwszy projekt bu-
dżetu zadaniowego, który obejmie cały sek-
tor finansów publicznych, bez projektu bu-
dżetu opracowanego metodą tradycyjną, ma 
zostać wykonany na 2013 rok.

Harmonogram wdrażania budżetu 
zadaniowego na lata 2008–2015

Przewiduje on następujące przedsię- 
wzięcia:

2008 rok:
— przeprowadzenie analizy aktów praw-

nych na potrzeby wdrażania budżetu zada-
niowego;

— opracowanie podstaw metodologicz-
nych dla wieloletniego planowania zada- 
niowego;

— przygotowanie założeń do projektów 
aktów prawnych regulujących funkcjono- 
wanie budżetu zadaniowego, w tym wielo-
letniego planowania zadaniowego;

— przygotowanie projektów realizowa-
nych z udziałem środków Unii Europejskiej, 
mających na celu współfinansowanie prac 
nad wdrożeniem budżetu zadaniowego.

2009 rok:
— sporządzenie metodyki budżetu zada-

niowego;
— sporządzenie wytycznych do sprawoz-

dań z wykonania budżetu zadaniowego  
w układzie funkcjonalnym;

— opracowanie założeń do projektu  
systemu informatycznego obsługującego  
budżet zadaniowy.

2010 rok:
— przygotowanie koncepcji monitoringu 

realizacji budżetu w nowym układzie funk-
cjonalnym;

— zakończenie pierwszego etapu prac 
nad systemem sprawozdawczym w ujęciu 
zadaniowym, umożliwiającym monitoring 
wydatków publicznych.

2011 rok:
— sporządzenie bazy mierników dla 

wszystkich funkcji państwa;
— zakończenie drugiego etapu prac nad 

systemem sprawozdawczym w ujęciu za- 
daniowym, umożliwiającym monitoring  
wydatków publicznych;

— przeprowadzenie pierwszego moni- 
toringu i sprawozdawczości budżetu za- 
daniowego.

2012 rok:
— sporządzenie projektu pierwszego – 

równoległego do klasycznego – zadanio- 
wego budżetu państwa na rok 2013;

— wdrożenie metodologii efektywnego 
zarządzania finansami publicznymi na  
szczeblu centralnym przy wykorzystaniu 
wieloletniego planowania zadaniowego  
i całościowej bazy mierników.

2013 rok:
— przygotowanie założeń do systemu 

ewaluacji budżetu zadaniowego;
— wdrożenie systemu informatycznego 

obsługującego budżet zadaniowy.
2014 rok:
— przygotowanie sprawozdania z wyko-

nania budżetu państwa obejmującego reali-
zację budżetu zadaniowego za 2013 rok 
umieszczonego po raz pierwszy w ustawie 
budżetowej;

— opracowanie dokumentu ewaluacyj- 
nego o charakterze ex-post z wykonania  
budżetu zadaniowego na rok 2013, jako  
narzędzia wsparcia w procesie opracowywa-
nia budżetu państwa na rok 2014.

2015 rok:
— sporządzenie raportu dotyczącego 

oceny wpływu funkcjonowania budżetu  
zadaniowego na finanse publiczne;

— rozliczenie projektów realizowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Społe- 
cznego.

Prace cykliczne wykonywane w każdym 
roku budżetowym w latach 2008–2015 to:

— opracowanie zapisów – w zakresie  
budżetu zadaniowego – do rozporządzenia 
ministra finansów w sprawie szczegółowe-
go sposobu, trybu i terminów opracowania 
materiałów do projektu ustawy budżetowej 
na kolejny rok budżetowy, tak zwanej noty 
budżetowej;

— sporządzenie informacji do sprawoz-
dania z wykonania budżetu państwa zawie-
rającej realizację budżetu zadaniowego 
umieszczonego w uzasadnieniu do ustawy 
budżetowej (do 2013 roku);

— przygotowanie sprawozdania z wyko-
nania budżetu państwa, które obejmuje  
realizację budżetu zadaniowego umiesz- 
czonego w ustawie budżetowej (od 2014  
roku);

— opracowanie materiałów do uzasad-
nienia do projektu ustawy budżetowej (do 
2011 r.);

— przygotowanie projektu budżetu  
w układzie zadaniowym do projektu ustawy 

Budżety zadaniowe wprowadza się po to, aby 
lepiej zarządzać pieniędzmi publicznymi 

 i zacząć mierzyć, na co idą środki publiczne.
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budżetowej równolegle do budżetu w ukła-
dzie tradycyjnym (od 2012 r.);

— opracowanie bazy mierników dla  
poszczególnych funkcji państwa (do 2011 
roku);

— monitoring realizacji budżetu w ukła-
dzie zadaniowym (od 2011 roku);

— prace nad wdrożeniem systemu infor-
matycznego obsługującego budżet zadanio-
wy (od 2010 do 2012 roku);

— współpraca międzynarodowa dotyczą-
ca zagadnień związanych z budżetem zada-
niowym i wieloletnim prognozowaniem;

— organizacja konferencji i szkoleń oraz 
zapewnienie pomocy eksperckiej dla admi-
nistracji z zagadnień związanych z budże-
tem zadaniowym;

— realizacja i obsługa projektów związa-
nych z wdrażaniem budżetu zadaniowego fi-
nansowanych z funduszy unijnych (Program 
operacyjny „Kapitał ludzki”).

Przedstawione w opracowaniu zalety bu-
dżetu zadaniowego to w głównej mierze 
postulowane korzyści, jakie planuje się 
uzyskać podczas jego realizacji. Jakie  
będą faktyczne efekty, będzie się można 
dowiedzieć dopiero po pełnym wdrożeniu 
budżetowania zadaniowego. Poza bezspor-

nymi zaletami, już dzisiaj można za- 
uważyć pewne utrudnienia związane  
z wprowadzeniem tego systemu. Wiążą się 
one z potrzebą precyzyjnego ustalania wy- 
sokości oraz sposobu wydatkowania  
środków publicznych na poszczególne 
przedsięwzięcia.

Budżety zadaniowe wprowadza się po 
to, aby lepiej zarządzać pieniędzmi pu-
blicznymi i zacząć mierzyć, na co idą środ-
ki publiczne. Dlatego też stosuje się wskaź-
niki i kontroluje ich wykonanie. W dzisiej-
szych realiach dysponenci nie są w pełni 
rozliczani z wykonania nałożonych na nich 
zadań. Budżet zadaniowy ma wiele moc-
nych stron. Przede wszystkim jest czytel-
niejszy dla społeczeństwa, przejrzyste są 
ujęte w nim funkcje, zadania, podzadania, 

działania oraz cele. Hierarchizacja funk-
cji oraz zadań, poprzez zorientowanie  
wydatków na rezultat, już na etapie plano-
wania znacznie poprawia celowość wydat-
kowania środków publicznych. Nie moż-
na również ukrywać możliwości lepszej 
kontroli społecznej realizowanych przed-
sięwzięć.

Opracowany dotychczas katalog zadań 
i podzadań, wykonywanych w ramach  
poszczególnych funkcji, został zastosowa-
ny w czasie opracowania projektu budże-
tu na 2010 rok. W trakcie prowadzonych 
prac planistycznych poszczególni dyspo-
nenci przekształcają budżet tradycyjny  
na zadaniowy. Do tego celu wykorzystuje 
się opracowane zestawienie powiązań  
wydatków budżetu zadaniowego z trady-
cyjnym. Dodatkowo dysponenci muszą 
określić wartość bazową oraz docelową 
wszystkich ustalonych mierników wyko-
nania zadań oraz podzadań, które będą  
realizowane w ramach budżetu. Docelowe 
poziomy tych mierników są określone  
w powiązaniu z wysokością planowanych 
wydatków, przy uwzględnieniu zakresu 
zadań, podzadań oraz przyjętych prio- 
rytetów.

Wynika z tego, że budżet zadaniowy  
będzie miał zasadniczy wpływ na zmianę 
podejścia do sporządzania projektu bu- 
dżetu, poprzez odejście od podmioto- 
wego alokowania wydatków budżetowych  
w rocznej perspektywie na rzecz koncen-
tracji wydatków na cele oraz zadania stra-
tegiczne. Pomocne w tym będą: możliwość 
pomiaru stopnia osiągania celów oraz  
wykonywania zadań, wskazanie osoby  
odpowiedzialnej za poszczególne zadania 
oraz bieżące monitorowanie rezultatów  
w kilkuletniej perspektywie. 

Wdrożenie budżetu zadaniowego  
w Polsce to już rzeczywistość, na jego 
efekty zasadniczy wpływ będzie miało 
przygotowanie kadry i szeroka popula- 
ryzacja tego rozwiązania.  g

Wdrożenie budżetu zadaniowego w Polsce to już rzeczywistość,  
na jego efekty zasadniczy wpływ będzie miało przygotowanie kadry  

i szeroka popularyzacja tego rozwiązania.


