
STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 4 (253)

Ewelina Posmyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów 
i Rachunkowości MSP
ewelina.posmyk@uni.lodz.pl

BUDŻET ZADANIOWY JAKO SKUTECZNE 
NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI 
JST, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie: Budżet zadaniowy jako narzędzie nowego zarządzania publicznego jest wdra-
żany w Polsce od niedawna w sektorze fi nansów publicznych. W artykule przedstawiono 
istotę budżetu zadaniowego jako nowoczesnego zarządzania fi nansami jednostek samorządu 
terytorialnego, które ma się przyczyniać do poprawy efektywności gospodarowania środkami 
publicznymi. Dokonano wskazania korzyści i zagrożeń płynących z wdrożenia budżetu za-
daniowego, w szczególności w kontekście wykorzystania przez samorządy środków UE, oraz 
pokazano metodykęjego tworzenia. 
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Wstęp

Sektor fi nansów publicznych podlegał w ostatnich latach znaczącym reformom, 
w szczególności związanym z decentralizacją oraz nałożeniem na samorządy no-
wych zadań. Skuteczne i efektywne zarządzanie środkami będącymi w dyspozycji 
jednostek samorządu terytorialnego (jst) jest wyzwaniem dla osób odpowiedzial-
nych za zarządzanie tymi fi nansami. Wydatki publiczne są istotnym elementem 
polityki społeczno-gospodarczej naszego kraju i innych członków Unii Europejskiej. 
W roku 2011 wydatki jst stanowiły 20% ogółu wydatków sektora fi nansów publicznych, 
a ich dochody 20,1%. Zbliżający się nowy okres programowania w Unii Europejskiej 
2014–2020, w którym zakłada się wyjście z kryzysu gospodarczego oraz wejście na 
ścieżkę stabilnego wzrostu, będzie wymagał wdrożenia skutecznych metod zarządza-
nia środkami publicznymi, w tym również środkami z budżetu UE.
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Jedną z najważniejszych koncepcji modernizowania systemu administracji pub-
licznej jest nowe zarządzanie publiczne (new public management – NPM). Charak-
teryzuje się ono adaptacją narzędzi i metod z sektora prywatnego i ma na celu ukie-
runkowanie sektora publicznego na osiąganie pożądanych wyników [Świderek 2012, 
s. 33]. Poszukiwanie nowych i skutecznych metod zarządzania fi nansami publicznymi 
jest efektem rosnących oczekiwań społecznych w stosunku do świadczeń publicznych 
przy jednoczesnej chęci ograniczania obciążeń fi skalnych albo ich niepodwyższania. 
Budżet zadaniowy to nowa forma budżetu, pewien system, w którym zarządzający, 
tak jak menedżerowie w systemie prywatnym, dysponują pewną swobodą działania, 
która powinna prowadzić do elastycznego wykorzystania posiadanych zasobów zgod-
nie z potrzebami społeczności i osiągać cele zapisane w budżecie. Idea budżetowania 
zadaniowego jest realizowana w największych gospodarkach. Pozwala ona pogodzić 
z jednej strony ograniczone zasoby, którymi dysponują jst, z rosnącymi potrzebami 
społeczności z drugiej strony.

Podstawowym celem procesu wdrożenia do zarządzania publicznego idei bu-
dżetu zadaniowego jest poprawa przejrzystości i efektywności gospodarowania 
środkami publicznymi oraz skuteczności w realizacji zadań publicznych. Właś-
ciwie wdrożona koncepcja budżetu zadaniowego pozwoli na traktowanie go jako 
nowoczesnego narzędzia do racjonalizowania celów i polityki jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Celem artykułu jest próba przedstawienia korzyści płynących z wdrożenia budże-
tu zadaniowego w kontekście realizacji przez samorządy projektów fi nansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej. 

1. Tradycyjne zarządzanie fi nansami w jst 

Tradycyjny budżet sporządzany przez polskie jst zawiera układ dochodów i wydat-
ków sklasyfi kowanych w działy, rozdziały i paragrafy. Jest on oparty na klasyfi kacji 
budżetowej pochodzącej z drugiej połowy XX wieku i zmodyfi kowanej na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych. Nie uwzględnia celowości wydatków i ich skuteczności. 
Brak możliwości właściwej oceny alokacji zasobów w latach poprzednich przekłada 
się ponadto na nieskuteczne i nieefektywne planowanie gospodarowania środkami 
publicznymi w latach następnych [Kaczmarek 2008, s. 341–342].

Gospodarka fi nansowa jst w ujęciu tradycyjnym polega na ocenie potrzeb da-
nej jednostki na podstawie danych historycznych na temat wykonania budżetu 
w latach ubiegłych i w ten sposób tworzeniu budżetów na lata następne. Przy-
gotowanie budżetu jst rozpoczyna się od przygotowania i przedstawienia przez 
dysponentów wniosków budżetowych, które określają ich potrzeby. Wnioski te 
rzadko przedstawiają wyniki zaplanowanych wydatków, zwykle są zapotrzebowa-
niem na środki pieniężne. Władze fi nansowe jst stają przed trudnym wyborem 
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i określeniem kierunków tzw. cięć budżetowych, gdyż zgłoszone zapotrzebowanie 
często przewyższa możliwości fi nansowe jst. Analiza wydatków w podziałkach kla-
syfi kacji budżetowej lat poprzednich staje się podstawą do dokonywania podziału 
środków na działy i rozdziały. Takie planowanie budżetowe dotyczy wydatkowania 
środków, ale nie określa rezultatów, jakie mają one gwarantować. Zadania w części 
jednostek planowane są po zatwierdzeniu budżetu, a rola dysponenta sprowadza 
się do kontrolowania wydatków. Brak powiązania środków z określonymi celami 
skutkuje wykonywaniem planów i wydatkowaniem pieniędzy zgodnie z planami 
wydatków, jednak nie przekłada się to na wymierne rezultaty gospodarki fi nansami. 
Takiemu podejściu sprzyja również tzw. prawo bilansowe oraz zasady sprawozdaw-
czości budżetowej, które powodują, że brak osiągnięcia celów utożsamia się tylko 
z niewystarczająca ilością środków. Rachunkowość budżetowa jest nastawiona na 
kontrolę limitów wydatków oraz badanie ich kierunków. Zbiorcze ujęcie wydat-
ków w jst zgodnie z klasyfi kacją budżetową powoduje, że pojedynczy dysponenci 
nie są widoczni. Wykonanie wydatków w danym paragrafi e jest sumą wykonań 
wielu dysponentów, co uniemożliwia ich rzetelną ocenę. Zasada gospodarności 
i racjonalności w dysponowaniu środkami publicznymi najczęściej jest utożsamiana 
z poleceniem oszczędności [Kister i Zbroja 2012, s. 253]. Wszystko to prowadzi do 
nieefektywnego gospodarowania środkami publicznymi, które nie jest nastawione 
na osiągnięcie określonych rezultatów.

2. Istota budżetowania zadaniowego jako nowoczesnego 
zarządzania fi nansami 

Budżetowanie w jst jest procesem powtarzalnym i ciągłym. Wynika to z art. 211 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fi nansach publicznych (dalej uofp), zgodnie 
z którym podstawą gospodarki fi nansowej jst jest uchwała budżetowa, która jest rocz-
nym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki. 
Dostrzegając jednak potrzebę skuteczniejszego zarządzania środkami publicznymi, 
jst coraz częściej sięgają po narzędzia planowania wieloletniego z wykorzystaniem 
ustawowych założeń dotyczących podmiotów rządowych. Jest to zmiana w kierunku 
wykorzystania metod nowoczesnego budżetowania wieloletniego, zamiast planowania 
w ujęciu tradycyjnym – rocznym [Filipiak 2011, s. 51].

Budżetowanie to metoda zarządzania, która umożliwia samorządom podjęcie 
decyzji w zakresie kierunków wydatkowania środków publicznych. Narzuca to jednak:

 – konieczność koordynacji i planowania wydatków oraz zadań od defi niowania 
celów do ich realizacji i oceny efektów w okresach przyszłych, co ogranicza po-
dejmowanie decyzji doraźnych, niepoprzedzonych analizą skutków w dłuższej 
perspektywie, oraz uniknięcie cyklicznych zmian priorytetów polityki samorządu 
poprzez planowanie w okresie wykraczającym poza kadencje władz,
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 – konieczność usprawnienia komunikacji wewnątrz jednostki, tak by skutecznie 
przekazywane były sygnały związane z realizacją działań, w tym problemy, szanse 
itp., co wymusza precyzyjne defi niowanie celów, zadań po to, by skuteczny był 
proces motywowania pracowników do ich osiągania, co wiąże się z rozwojem 
funkcji zarządczych,

 – konieczność zorganizowania sprawnego systemu realizacji zadań i ich kontroli, 
a więc nie tylko sprawnej komunikacji, ale też wdrożenia narzędzi monitoringu 
realizacji zadań i reagowania na wszelkie odchylenia i nieprawidłowości [Filipiak 
2011, s. 52].
Budżet jednostki samorządu terytorialnego to najważniejsze narzędzie zarządza-

nia środkami publicznymi na poziomie lokalnym. Proces ten powinien się odbywać 
z zachowaniem efektywności i racjonalności gospodarowania, a więc właściwej relacji 
ponoszonych kosztów i uzyskiwanych korzyści [Sierak 2011, s. 106]. Wdrożenie 
budżetu zadaniowego sprzyja zatem powiązaniu wydatkowania środków i osiągania 
celów i rezultatów przypisanym nakładom oraz daje możliwość ich monitorowania 
w dłuższej perspektywie.

Prace nad budżetem zadaniowym w Polsce rozpoczęły się w 2006 roku, a pierwszy 
plan wydatków w podziale na zadania został opracowany w 2008 roku i był skie-
rowany do dysponentów wszystkich części budżetowych na 2009 rok. Zadaniowy 
układ budżetu zapisano jako jedno z najważniejszych przedsięwzięć w Programie 
konwergencji oraz Dokumencie implementacyjnym krajowego programu reform 
na przełomie lat 2005–2006. Miało to być narzędzie do kontroli defi cytu i długu 
publicznego [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2011]. 

W 2006 roku uruchomiono pierwszy projekt wdrożenia i realizacji budżetu za-
daniowego dla dwóch części budżetowych: nauki oraz szkolnictwa wyższego. W tym 
samym roku wprowadzono dwie poprawki do Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o fi nansach publicznych, które obligowały do dołączenia do ustawy budżetowej uza-
sadnienia zawierającego zestawienia zadań w ramach planowanych kwot wydatków 
wraz z opisem celów, mierników wykonania oraz wieloletnich kosztów ich realizacji, 
natomiast sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej powinno zawierać infor-
mację o wykonaniu zadań zarówno w ujęciu kosztowym, jak i osiągniętych celów 
i ich mierników [Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r.]. Zapisy te oznaczały, że projekt 
budżetu na 2008 rok zawierał już elementy budżetu w układzie zadaniowym, gdyż 
wyraźnie wskazano, że budżet zostanie opracowany zarówno w formie tradycyjnej, 
jak i z podziałem na zadania.

Zadaniowy plan wydatków na rok 2008 został opracowany jednak tylko w układzie 
rocznym i dla wybranej grupy dysponentów, co było posunięciem koniecznym ze 
względu na poziom zaawansowania tego systemu. Jednak zadaniowy plan wydatków 
na lata 2009–2011 został już sformułowany w układzie 22 funkcji państwa [Postuła 
i Podstawka 2011, s. 29–30]. 

Jednostki samorządu terytorialnego nie mają jeszcze obecnie obowiązku opra-
cowywania budżetu w układzie zadaniowym, jednak są zobligowane do ujmowania 
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w układzie zadaniowym zadań zleconych im z zakresu administracji publicznej oraz 
do sporządzenia wieloletniej prognozy fi nansowej [Posmyk 2012] i wdrożenia systemu 
kontroli zarządczej. 

W literaturze tematu podaje się wiele korzyści, które mogą zostać osiągnięte dzięki 
wprowadzeniu budżetu zadaniowego, a należą do nich między innymi:

 – usprawnienie zarządzania fi nansami poprzez powiązanie realizacji wydatków 
z osiąganiem zaplanowanych celów,

 – zmiana sposobu określania kierunków wydatkowania środków poprzez zo-
biektywizowanie kryteriów kalkulacji sporządzonej dla projektu, co jest od-
wrotnością zasady przetargowo-uznaniowej i przyczynia się do podniesienia 
efektywności,

 – wykorzystanie mechanizmów „gry rynkowej” pomiędzy jednostkami starającymi 
się o środki z budżetu, co daje możliwość porównywania zamierzeń i cen ofero-
wanych usług przy założonych standardach,

 – usprawnienie komunikacji poprzez większą czytelność budżetu zadaniowego dla 
odbiorców – społeczności lokalnej, 

 – skuteczniejszy sposób realizacji zakładanych rezultatów poprzez podział kom-
petencji i odpowiedzialności (likwidacja odpowiedzialności zbiorowej) [Kozun-
-Cieślak 2010, s. 15–16].
Wdrożenie koncepcji budżetu zadaniowego powinno być oparte na czterech za-

sadach sprawnego zarządzania:
 – zasada przejrzystości (wprowadzenie nowej klasyfi kacji budżetowej oraz sporzą-

dzanie czytelnych i porównywalnych sprawozdań fi nansowych),
 – zasada skuteczności i efektywności (przypisanie zadaniom określonych celów oraz 

mierników i porównanie nakładów z efektami),
 – zasada wieloletności (wieloletnie prognozowanie wydatków dla poszczególnych 

zadań),
 – zasada konsolidacji (w zakresie wydatków publicznych) [Kister i Zbroja 2012, 

s. 255–256].
Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 2, 3 i 4 uofp, wydatki (przypisane zadaniom) po-

winny być dokonywane w sposób legalny (zgodnie z przepisami ich dotyczącymi), 
celowy i oszczędny (poprzez uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów oraz 
dzięki optymalnemu doborowi metod i środków służących osiągnięciu założonych 
celów), umożliwiający ich terminową realizację oraz zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach dotyczących zamówień publicznych.

Budżetowanie zadaniowe jest zatem istotnym kierunkiem zmian w gospoda-
rowaniu środkami publicznymi, który pozwala odejść od wydatkowania środków 
na rzecz zarządzania nimi. Pozwala na hierarchizację zadań poprzez wskazanie, 
które w najlepszy sposób przyczyniają się do osiągnięcia określonych celów, oraz 
umożliwia przy zastosowaniu określonych mierników dokonanie pomiaru ich 
wykonania. 
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3. Metodyka tworzenia budżetu zadaniowego 

Budżetowanie to proces planowania wykorzystania posiadanych zasobów do osiąg-
nięcia celów danej organizacji. Musi być poprzedzony identyfi kacją zasobów, których 
wykorzystanie w uporządkowany i spójny sposób przyczyni się do osiągnięcia celów 
z zachowaniem zasady efektywności gospodarowania. Sformułowany w ten sposób 
budżet łączy w sobie cele organizacji i kierunki jej działań, wykorzystanie zasobów 
oraz weryfi kację rezultatów. 

Skuteczne wdrożenie budżetu zadaniowego w jst wymaga przestrzegania pewnych 
zasad:

 – formuła budżetu musi odzwierciedlać uchwalone wcześniej priorytety na dany rok,
 – projekt budżetu musi być oparty na jednolicie opracowanych szczegółowych 

planach zadań, których łączny koszt jest równy sumie wydatków,
 – kwoty i kierunki wydatków powinny odzwierciedlać cele,
 – wszystkie zadania powinny być określone co do kosztu całkowitego, zakresu 

rzeczowego, harmonogramu realizacji oraz wskaźników efektywności,
 – konieczne jest dostosowanie systemu księgowego do ewidencji i rozliczania wy-

datków w układzie zadaniowym,
 – układ sprawozdawczy powinien pozwalać na porównanie poniesionych wydatków 

z osiągniętymi efektami w danym okresie,
 – organizacja wewnętrznej struktury jst musi zapewniać możliwość delegowania 

odpowiedzialności za wykonanie zadań na właściwy stopień ich decydentów,
 – opracowany budżet musi być czytelny i zrozumiały dla szerokiego grona odbior-

ców oraz zapewniać możliwość oceny przyjętych w nim założeń,
 – konieczne jest opracowanie procedur regulujących proces budżetowania w jst dla 

racjonalizacji i obiektywizacji procesu zarządzania jej fi nansami,
 – decydenci powinni identyfi kować się z celami reformy budżetowej, by zapewnić 

jej skuteczne wdrożenie [Kister i Zbroja 2012].
Metodyka opracowania budżetu zadaniowego powinna być oparta na trzech zasa-

dach: racjonalności – przejrzystości – skuteczności oraz na koncepcji budżetowania 
nakierowanego na cele [Kaczmarek 2008, s. 345]. Ma to się przyczynić do wypeł-
nienia zasad określonych w art. 44 uofp. Ponadto wdrożenie budżetu zadaniowego 
wymaga powiązania planowania strategicznego (długookresowego) z planowaniem 
operacyjnym (w perspektywie rocznej), zastąpienie budowania budżetu opartego 
tylko na klasyfi kacji budżetowej (działach, rozdziałach itd.) układem zadaniowym 
oraz opracowania mierników efektywności.

Etapy opracowywania budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorial-
nego przedstawiono na rysunku.

Budżetowanie zadaniowe wymaga zatem podziału całości funkcjonowania jed-
nostki na mniejsze logicznie spójne komponenty – zadania. W zależności od wielkości 
jednostki i jej struktury organizacyjnej można je dzielić na podzadania, działania itd. 
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Na pierwszym etapie budżetowania określane są cele jednostki, a dalej zadania, które 
w najpełniejszy sposób przyczynią się do osiągnięcia celów oraz będą zgodne z lokalną 
strategią rozwoju. 

Wyodrębnione zadania powinny zostać szczegółowo zidentyfi kowane, tj. należy 
przypisać im zakres, termin wykonania, harmonogram rzeczowy, nakłady (w tym 
wydatki w układzie klasyfi kacji budżetowej). Wdrożenie budżetu zadaniowego ma się 
przyczynić do poprawy efektywności gospodarowania zasobami publicznymi, a więc 
niezbędne jest przypisanie zadaniom mierników, które odzwierciedlą rezultaty zadań 
planowane do osiągnięcia. Z miernikami związane są też ośrodki odpowiedzialności, 
które opracowują kartę zadań (szczegółową identyfi kację zadań i ich elementów) oraz 
realizują zadanie i wydatki. Sprzyja to zwiększeniu dyscypliny i dzięki orientacji na cele 
i skuteczność ich osiągania przyczynia się do lepszej alokacji zasobów. Zastosowanie 
mierników jest efektywniejszym sposobem weryfi kacji wykonania zdań niż tylko 

Definiowanie celów planowanych do osiągnięcia (w perspektywie zarówno krótko-, 
jak i długookresowej)

Opracowanie bazy mierników dla poszczególnych zadań (podzadań) wraz z określe-
niem kryteriów oceny wykonania zadań

Kalkulacja kosztów poszczególnych zadań (podzadań), w tym kosztów w długim 
okresie, oraz określenie wydatków w klasyfikacji budżetowej

Określenie komórki odpowiedzialnej za wykonanie zadania (podzadania) lub 
wskazanie, że zadanie zostanie zlecone na zewnątrz

Określenie sposobu monitorowania i sprawozdawczości z postępów w wykonaniu 
zadań (podzadań)

Określenia horyzontu czasowego wykonania zdania (podzadania)

Identyfikowanie zadań służących realizacji poszczególnych celów (oraz ewentualne 
zidentyfikowanie podzadań w celu zwiększenia przejrzystości budżetu i jego uszczegó-

łowienia) – we współpracy z dysponentami środków i realizatorami wydatków

Etapy opracowywania budżetu zadaniowego w jst
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weryfi kacji wykonania wydatków [Burzyńska 2011, s. 259]. Aby stało się to możliwe, 
konieczne jest wdrożenie nowego wykazu kont, w szczególności analitycznych, które 
umożliwią sparametryzowanie wskaźników wykonywania budżetu [Kister i Zbroja 
2012, s. 258].

4. Wdrożenie budżetu zadaniowego w kontekście 
wykorzystania funduszy UE 

Pomoc fi nansowa UE była i jest postrzegana jako istotny czynnik wspierający rozwój 
kraju. Systematycznie rośnie udział bezzwrotnych środków zagranicznych w budże-
tach jst, które są aktywnym benefi cjentem funduszy strukturalnych (Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Fun-
duszu Spójności. Wparcie fi nansowe w latach 2007–2013 realizowane jest poprzez 22 
programy operacyjne (PO), w tym sześć programów horyzontalnych zarządzanych na 
poziomie kraju (tj. programy: Innowacyjna gospodarka, Infrastruktura i środowisko, 
Kapitał ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc techniczna, Europejska współpraca 
terytorialna) oraz 16 programów regionalnych (RPO) zarządzanych przez wojewódz-
twa. Programy operacyjne stanowią narzędzie realizacji Narodowej strategii spójności, 
czyli Narodowych strategicznych ram odniesienia.

Blisko 25% funduszy unijnych w perspektywie fi nansowej na lata 2007–2013 
zostało przeznaczonych dla jst. Największą popularnością cieszą się te skierowane 
na poprawę infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, gospodarkę odpadami, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy dostęp obywateli do szerokopasmo-
wego Internetu [Jastrzębska 2012, s. 152].

Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystują fundusze UE zarówno na re-
alizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak i na rozwój społeczności lokalnych. 
Wielkość inwestycji realizowanych ze wsparciem środków z UE jest miarą aktywności 
i skuteczności działania jst w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł fi nansowania, które 
gwarantowałyby efektywność poniesionych wydatków [Zawora 2012, s. 140]. Zgodnie 
z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07–13 na 
dzień 31 stycznia 2013 roku w zakresie złożonych wniosków o płatność, jst w okresie 
programowania 2007–2013 złożyły wnioski o płatność na kwotę 36 651 mln zł, w tym 
kwota dofi nansowania z UE wynosiła 36 265 mln zł, co stanowiło około 68% ogółu 
wydatków na projekty współfi nansowane. Tabela 1 prezentuje zakontraktowane środki 
w podziale na programy operacyjne zgodnie ze stanem na dzień 31 stycznia 2013 roku 
dla gmin, powiatów i województw.

Fundusze unijne są także ważnym źródłem dochodów jednostek sektora fi nansów 
publicznych, a ich udział rośnie. Dane w tym zakresie przedstawia tabela 2. 
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Tabela 1. Zestawienie wartość podpisanych umów w ramach wybranych form praw-
nych dla wspólnot samorządowych – gminy, powiatu, województwa (stan na dzień 
31.01.2013 r.)

Program 
operacyjny

Wartość 
ogółem 

(w mln zł)

Wydatki 
kwalifi kowalne 

(w mln zł)

Dofi nansowanie 
(w mln zł)

Dofi nansowanie 
UE 

(w mln zł)
Infrastruktura 
i środowisko 8 627 6 576 4 925 4 864
Innowacyjna 
gospodarka 904 848 639 547
Kapitał ludzki 5 144 5 144 4 815 4 363
Rozwój Polski 
Wschodniej 7 530 6 736 5 351 5 148
Regionalne 
programy opera-
cyjne 9 097 43 848 29 854 29 527
RAZEM 71 302 63 151 45 585 44 450

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07–13.

Tabela 2. Dochody z UE i  innych źródeł niepodlegające zwrotowi w strukturze do-
chodów sektora fi nansów publicznych w latach 2007–2011

Wyszcze-
gólnienie

2007 2008 2009 2010 2011
mld 

zł
% 

PKB % mld 
zł

% 
PKB % mld 

zł
% 

PKB % mld 
zł

% 
PKB % mld 

zł
% 

PKB %

Dochody 
ogółem 484,9 41,2 100 515,2 40,4 100 539,9 40,2 100 551,2 38,9 100 604,2 39,6 100
w tym: 
środki z UE 
i innych 
źródeł nie-
podlegające 
zwrotowi 14,8 1,3 3,1 19,6 1,5 3,8 36,1 2,7 6,7 41 2,9 7,4 50,7 3,3 8,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z wykonania budżetu państwa (www.mf.gov.pl)

Jednostki samorządu terytorialnego są jednym z najważniejszych benefi cjentów 
zagranicznych środków bezzwrotnych z UE. Realizacja projektów współfi nanso-
wanych dotacjami unijnymi nakłada na jednostki wiele zobowiązań związanych 
z efektywnym wydatkowaniem pozyskanych środków. Benefi cjenci środków unijnych 
wskazują bariery w pozyskiwaniu fi nansowania z UE; należą do nich między innymi: 
skomplikowane procedury aplikacyjne, ograniczenia fi nansowe, brak kompetentne-
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go zespołu osobowego, presja czasu, ustalenie odpowiedzialności poszczególnych 
członków zespołu, skomplikowane procedury przetargowe, trudności z osiągnięciem 
zakładanych wskaźników produktu i rezultatu, problemy z terminowością – realizo-
waniem przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem [Szara 2012, s. 177–186]. 

Wdrożenie budżetu zadaniowego z całą pewnością powinno się stać jednym 
z czynników zwiększenia sukcesu w realizacji projektów fi nansowanych z funduszy 
UE w kontekście nowego okresu programowania 2014–2020. Będzie narzędziem 
wspomagającym zarówno proces zarządzania projektami, jak i ich rozliczania. Dzięki 
właściwie skonstruowanemu budżetowi możliwe będą: bieżąca analiza w postępie 
wykonywania zadań współfi nansowanych środkami z UE, określenie stopnia osiąg-
nięcia zakładanych wskaźników produktów i rezultatów, postęp rzeczowo-fi nansowy. 
Uproszczeniu ulegnie też procedura opracowywania danych do okresowego rapor-
towania do instytucji zarządzających. 

Prawidłowe zaplanowanie rzeczowe i fi nansowe przedsięwzięcia w budżecie za-
daniowym z przypisaniem mu mierników fi nansowych i rzeczowych oraz wskazanie 
osoby lub osób odpowiedzialnych za jego realizację znacząco przyczyni się do sku-
tecznego realizowania i rozliczania wydatków na projekty UE. 

5. Korzyści i straty płynące z wdrożenia budżetu 
zadaniowego 

Poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi, w tym środkami z UE, 
poprzez zastosowanie budżetu zadaniowego ma wiele uwarunkowań gospodarczych, 
politycznych i społecznych. Wymaga ona zastosowania wielu narzędzi i procedur, 
a także zmiany sposobu gromadzenia danych i zarządzania nimi. Może to przynieść 
znaczące korzyści nie tylko w aspekcie oszczędności fi nansowych i jakości zarzą-
dzania fi nansami publicznymi. J. Sierak [2011, s. 116–118] wymienia najbardziej 
wymierne korzyści wdrożenia budżetowania zadaniowego w kontekście zarządzania 
i wykorzystania środków z UE:

 – zarządzanie projektami UE poprzez budżet zadaniowy pozwoli na priorytetyza-
cję wydatków na te zadania, których rezultaty są najefektywniejsze i najbardziej 
korzystne społecznie, 

 – przejście z układu klasyfi kacji budżetowej na układ zadaniowy umożliwi zarzą-
dzanie fi nansami i jednoczesną prezentację aspektów fi nansowych i rzeczowych 
tego procesu, co przekłada się na uproszczenie procedur rozliczeniowych pro-
jektu, którego postęp rzeczowy i fi nansowy jest analizowany w sposób ciągły, 
a to usprawnia proces weryfi kacji realizacji wskaźników produktów i rezultatu 
w projektach unijnych,

 – każde zadanie ma przypisany koszt (zarówno pośredni, jak i bezpośredni), co 
pozwala na dokonanie analiz porównawczych i racjonalizację wydatków, a w wy-
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padku projektów objętych wsparciem UE pozwala wykazać efektywność wybra-
nych projektów,

 – stosowanie planowania w dłuższej perspektywie ograniczy liczbę decyzji podej-
mowanych ad hoc oraz usprawni osiąganie zakładanych celów średnio- i dłu-
gookresowych, co pozwoli skuteczniej aplikować o środki z UE w kontekście 
lepszego przygotowania projektów i ich wcześniejszego zaplanowania w układzie 
rzeczowym i fi nansowym,

 – jednostki konkurują o środki budżetowe, co powinno się przyczynić do możliwości 
wyboru najkorzystniejszej opcji wykonania zadania przy zachowaniu pożądanych 
standardów,

 – konieczne staje się zapewnienie płynnego fi nansowania i oszczędnego wydatko-
wania środków na projekty UE,

 – następuje przejście od odpowiedzialności zbiorowej do utworzenia zasad bez-
pośredniej odpowiedzialności poprzez przyporządkowania do zadań osób de-
cyzyjnych,

 – następuje poprawa jakości zarządzania jst poprzez powiązanie strategii rozwoju 
z konkretnymi zadaniami, budowanie umiejętności przekładania celów na kon-
kretne zadania inwestycyjne,

 – zasady są jasne i przejrzyste poprzez bardziej przyjazną szerokiej grupie odbiorców 
formułę budżetu,

 – zostają określone mierzalne efekty wykonywanych zadań.
Wdrożenie budżetu zadaniowego niesie ze sobą także pewne zagrożenia [Burzyń-

ska 2011, 263–264], w szczególności dotyczy to procesu ustalania mierników i braku 
jednolitego procesu ich doboru. Zadania powinny być uporządkowane hierarchicznie, 
co stanowi wyzwanie dla jst. Dodatkowym problemem może być proces zbierania da-
nych i raportowania w sytuacji, gdy wykonawcami zadań są liczne odrębne jednostki, 
a zadania są bardzo rozdrobnione, co może się przełożyć na utrudnienia w procesie 
rozliczania projektów współfi nansowanych z UE. Wpływa to też na możliwość oceny 
tak skonstruowanego budżetu przez organy stanowiące jst. Dodatkowo niewłaściwe 
skonstruowanie wskaźników może doprowadzić do sytuacji, w której projekty kie-
rowane do wsparcia będą najbardziej efektywne fi nansowo, ale nie będą przynosić 
znaczących korzyści społecznych. 

Podsumowanie

Realizacja gospodarki fi nansowej jst poprzez budżet zadaniowy to takie uporządko-
wanie wydatków względem odpowiednio skonkretyzowanych i zhierarchizowanych 
celów, by możliwe było osiągnięcie zakładanych rezultatów potwierdzone poprzez 
zastosowane mierniki. Celem wprowadzenia budżetu zadaniowego przez jst powinno 
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być podniesienie efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Jest to proces 
trudny, który wymaga szerokiej wiedzy i praktyki z zakresu zarządzania i planowania 
w różnych okresach. Będąc u progu rozpoczęcia kolejnego okresu programowania 
w UE, jednostki samorządu terytorialnego mają świetną okazję, by wdrożony system 
zarządzania poprzez budżet zadaniowy stał się efektywnym sposobem planowania 
projektów z wykorzystaniem funduszu UE, ich skutecznej realizacji oraz rozliczania. 
Przyjęcie właściwych mierników dla kontroli realizacji takich projektów powinno 
się przyczynić do uproszczenia procesu wykonywania zadań współfi nasowanych ze 
środków UE. 

Podsumowując, należy więc podkreślić:
 – budżet zadaniowy może się stać skutecznym narzędziem wspierającym projekty 

realizowane ze wsparciem unijnym,
 – jego wykorzystanie w procesie aplikowania o środki unijne i ich rozliczania wy-

maga sprawnego procesu komunikowania się, podejmowania decyzji, delegowania 
uprawnień i wyznaczania obszarów odpowiedzialności,

 – planowanie w okresie wieloletnim może się przyczynić do efektywniejszego 
przygotowywanie projektów ubiegających się o dofi nansowanie, w szczegól-
ności dużych projektów infrastrukturalnych wzmagających wielu pozwoleń 
i procedur,

 – wykorzystanie budżetu zadaniowego pozwoli efektywniej planować źródła fi nan-
sowania przedsięwzięć i zadań oraz kontrolować płynność jst,

 – planowanie w dłuższej perspektywie umożliwi większe uniezależnienie celów 
strategicznych jst od polityki i kadencyjności władz,

 – skuteczne opracowanie mierników określających zdania do wykonania przyczyni 
się do sprawniejszego procesu rozliczania dotacji i raportowania o postępie pro-
wadzonych projektów nie tylko fi nansowym, ale głównie rzeczowym,

 – konieczność planowania realizacji projektów w ujęciu wieloletnim, a więc od 
pozyskania zezwoleń po realizację rzeczową i fi nansową, pozwoli jst uniknąć 
pominięcia procedur, których brak realizacji uniemożliwi zakończenie działań; 
ponadto wcześniejsze planowanie przedsięwzięć umożliwi wyeliminowanie wielu 
błędów, gdy plany są przekładane na projekty ubiegające się o dofi nansowanie 
z UE i przygotowywane pod presją czasu.
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61Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania fi nansami jst

PERFORMANCE BUDGETING AS A TOOL FOR THE EFFECTIVE 
FINANCIAL MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT UNITS 
WITH PARTICULAR EMPHASIS ON EU FUNDS

Abstract: Performance budgeting as a tool of New Public Management has been implemented 
in Poland recently in the public fi nance sector. Th e paper presents the essence of performance 
budgeting as a modern method of managing the fi nances of local government units, with the 
aim of improving the effi  ciency of public expenditure management. It also indicates the benefi ts 
and risks resulting from the implementation of performance budgeting, in particular in the 
context of the use of EU funds by local governments, as well as presenting the methodology 
for its creation.

Keywords: performance budgeting, EU funds, government expenditure, fi nancial management 
of local government units.

SOEP 04 - 2 korekta.indd   61SOEP 04 - 2 korekta.indd   61 2013-09-30   18:18:432013-09-30   18:18:43


