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Wdraĝanie budĝetu zadaniowego
w jednostkach samorzÈdu terytorialnego1
Wprowadzenie
WspóïczeĂnie, ze wzglÚdu na rosnÈce ograniczenia budĝetowe oraz rosnÈce potrzeby finansowania okreĂlonych zadañ realizowanych przez podmioty sektora finansów publicznych, coraz wiÚkszego znaczenia nabierajÈ
metody racjonalizacji wydatków budĝetowych. System finansów publicznych
w Polsce skonstruowany zostaï w taki sposób, ĝe podstawowe usïugi publiczne dostarczane sÈ obywatelom przez jednostki samorzÈdu terytorialnego, co sprawia, ĝe dziaïania majÈce na celu zwiÚkszanie sprawnoĂci realizacji zadañ skierowane powinny byÊ w duĝym stopniu wïaĂnie do jednostek
samorzÈdowych. WĂród narzÚdzi , które sïuĝyÊ mogÈ temu celowi wymieniÊ naleĝy budĝet zadaniowy.
Celem artykuïu jest wskazanie podstaw metodycznych definiowania
zadañ i podzadañ samorzÈdu gminnego oraz powiatowego, a takĝe okreĂlenie specyfiki dziaïañ realizowanych przez te podmioty w kontekĂcie
budĝetu zadaniowego.
Autorzy pragnÈ podziÚkowaÊ za wszelkie uwagi, bÚdÈce wynikiem konsultacji ukïadu zadañ, nastÚpujÈcym osobom: dr hab. B. Filipiak, prof.
WSB dr hab. M. Dylewskiemu, prof. US dr hab. W. Skoczylas, dr M. Kaczmarkowi, dr S. Majewskiemu, dr W. Zasadzkiemu. Dodatkowe podziÚkowania autorzy skïadajÈ przedstawicielom gmin i powiatów, w których rea1 Prezentowany artykuï jest rezultatem prac prowadzonych w ramach projektu
pt. „Wdraĝanie usprawnieñ zarzÈdczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego”. Projekt jest wspóïfinansowany ze Ărodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Spoïecznego – Priorytet V PO KL (Dziaïanie 5.2.1 – Modernizacja ZarzÈdzania w Administracji SamorzÈdowej). Celem projektu w zakresie budĝetu zadaniowego
i planowania finansowego jest przygotowanie w jednostkach samorzÈdu terytorialnego planu
wydatków budĝetowych przypisanych do zadañ, celów i mierników.
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lizowany jest projekt, tj. gminom: Biaïogard, Kalisz Pomorski, Kamieñ
Pomorski, Karnice, Nowogard, Peïczyce, Pïoty, Przelewice, Rewal, Wierzchowo, Miasto Waïcz, powiaty: biaïogardzki, gryfiñski, ïobeski, myĂliborski,
stargardzki, waïecki. oraz powiatom: biaïogardzkiemu, gryfiñskiemu, ïobeskiemu, myĂliborskiemu, stargardzkiemu, waïeckiemu.

1. Budĝet zadaniowy
jako nowoczesna metoda budĝetowania
Nowoczesne metody planowania budĝetowego stanowiÈ odzwierciedlenie
ogólnego trendu odchodzenia od tradycyjnego modelu funkcjonowania sektora publicznego, w tym administracji publicznej, do modelu zarzÈdzania
publicznego.
Nurt Nowego ZarzÈdzania Publicznego – New Public Management
(NPM) obejmuje nowatorskie prace badawcze i wdroĝeniowe majÈce na
celu adaptacjÚ do sektora publicznego idei, metod, technik i rozwiÈzañ
instytucjonalnych stosowanych w sektorze prywatnym. PojÚcie to jest róĝnorodnie definiowane (Groot, Budding 2005). MisjÈ NPM jest zwiÚkszenie
przede wszystkim skutecznoĂci i efektywnoĂci, a tym samym sprawnoĂci
dziaïania sektora publicznego. W wyniku tych dziaïañ, które moĝna okreĂliÊ jako dziaïanie ekonomizacji sektora publicznego spoïeczeñstwo uzyskuje korzystne zmiany w iloĂci i jakoĂci dóbr i usïug publicznych dostarczanych przez ten sektor. J. Hausner wĂród cech zarzÈdzania publicznego
wskazuje ukierunkowanie dziaïañ na potrzeby odbiorców zewnÚtrznych
w celu wywoïania okreĂlonych zmian (efektów) (Hausner 2008).
W gïównym nurcie prac i przedsiÚwziÚÊ okreĂlanych jako NPM mieszczÈ
siÚ dziaïania proefektywnoĂciowe skoncentrowane na sprawnym zarzÈdzaniu
wydatkami publicznymi. OdnoszÈ siÚ one gïównie do osiÈgniÚÊ w zakresie
zarzÈdzania finansami publicznymi oraz rachunkowoĂci w jednostkach sektora publicznego. SÈ to przedsiÚwziÚcia okreĂlane przez wielu autorów jako
„performance budget” – „budĝet wyników” czy „result – oriented budget”
– „budĝet zorientowany na efekty”. W polskim piĂmiennictwie oraz w praktyce sektora finansów publicznych dziaïania proefetywnoĂciowe w odniesieniu
do zarzÈdzania wydatkami publicznymi okreĂlone sÈ jak budĝet zadaniowy.
Z punktu widzenia metod planowania budĝetowego, model zarzÈdzania
publicznego odzwierciedlony jest w dwóch elementach:
• funkcjonowanie metod pomiaru dziaïalnoĂci podmiotów publicznych oraz
koncentracja na jakoĂci usïug publicznych (Modzelewski 2009);
• kalkulowanie wydatków w oderwaniu od przeszïoĂci.
Wykorzystanie budĝetu w szerszym kontekĂcie, aniĝeli tylko alokacja
Ărodków finansowych, czyli do oceny efektów, pozwoliÊ moĝe na zwiÚkszenie zaangaĝowania w realizacjÚ zadania i ostatecznie jego wyniki (Fisher,
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Maines, Peffer, Sprinkle, 2002). Tradycyjnie alokacja Ărodków budĝetowych
jest zdeterminowana mechanizmami, które sÈ pochodnÈ ograniczeñ budĝetowych oraz sposobu podejmowania decyzji budĝetowych. A. Levitas, J. Filas i M. Piszczek podkreĂlajÈ, ĝe w tym zakresie, w wiÚkszoĂci jednostek
samorzÈdu terytorialnego planowanie budĝetowe charakteryzuje siÚ nastÚpujÈcymi cechami (Levitas, Filas, Piszczek 2002):
• jednostki planujÈce budĝet zwykle zawyĝajÈ potrzeby wydatków, majÈc
na wzglÚdzie to, ĝe ostatecznie zostanÈ one zmniejszone,
• skarbnik wie, ĝe potrzeby wydatkowe sÈ zawyĝone, w zwiÈzku z czym
arbitralnie zmniejsza plany wydatków,
• ostateczna alokacja Ărodków budĝetowych jest zdeterminowana procesem
politycznym pomiÚdzy organem wykonawczym (zarzÈdem, dyrektorami
wydziaïów) a kluczowymi czïonkami rady gminy.
M. Dylewski dodaje, ĝe formuïa tradycyjnego planowania budĝetowego
charakteryzuje siÚ kilkoma reguïami (Dylewski 2007):
• wielkoĂÊ nakïadów poniesionych na okreĂlone dziedziny wydatków publicznych w okresie bazowym akceptuje siÚ jako punkt wyjĂcia do kalkulacji dla okresów przyszïych, co jest prawidïowe dla powtarzajÈcych siÚ
wydatków, dodatkowej ocenie podlegajÈ wydatki nowe lub nadzwyczajne,
• operuje siÚ rocznym okresem, w którym dokonywane bÚdzie finansowanie okreĂlonych zadañ, bez automatycznego przenoszenia na okresy
przyszïe.
Zgodnie z definicjÈ budĝetu zadaniowego przyjÚtÈ przez T. LubiñskÈ,
T. StrÈka, A. Lozano-Platonoff, M. BÚdzieszaka, M. Godek, jego istotÈ jest
wprowadzenie zarzÈdzania wydatkami publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, na rzecz osiÈgania okreĂlonych
efektów, mierzonych za pomocÈ ustalonego systemu mierników (Lubiñska
2009). Podobnie istotÚ budĝetu zadaniowego rozumiejÈ A. Szewczuk i M. Zioïo podajÈc, ĝe zakïada siÚ, ĝe nie moĝna zarzÈdzaÊ wydatkami publicznymi
bez okreĂlenia miar pozwalajÈcych na podanie stopnia ich realizacji i produktywnoĂci (Szewczuk, Zioïo 2008). L. Patrzaïek podkreĂlajÈc zasadnoĂÊ
i celowoĂÊ wdraĝania budĝetu zadaniowego wskazuje na dodatkowy element
tj. „potrzebÚ identyfikowania przewidywanych do poniesienia kosztów bezpoĂrednich i poĂrednich usïug spoïecznych” (Patrzaïek 2006).
H.S. Havens wskazuje, ĝe przyczynami, dla których metody budĝetowania zorientowanego na efekty majÈ racjÚ bytu jest poszukiwanie technologicznych rozwiÈzañ problemów (Havens 1976) – w tym przypadku
prawidïowa alokacja zasobów w sektorze publicznym. Pomimo ĂwiadomoĂci, ĝe owa czarna skrzynka, którÈ jest budĝet, nie rozwiÈĝe wszystkich
problemów, nie naleĝy z metod takich rezygnowaÊ, bowiem dziÚki nim
moĝe zostaÊ zmieniony proces, który prowadzi do podjÚcia decyzji. JednoczeĂnie problem odpowiedniej alokacji Ărodków publicznych podkreĂlajÈ
E. Denek, J. Sobiech i J. Wolniak wskazujÈc, ĝe „samo zwiÚkszenie poziomu
finansowania (rozmiarów wydatków publicznych) nie jest wystarczajÈce dla
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zwiÚkszenia rozmiarów dziaïalnoĂci finansowanej z funduszy publicznych,
lepszego dostawania struktury tej dziaïalnoĂci do zapotrzebowania na jej
rezultaty i poprawy jej standardu” (Denek, Sobiech, Wolniak 2005).
Pierwsze elementy budĝetowania z wykorzystaniem pomiaru dziaïañ
samorzÈdów amerykañskich w celu oceny administracji powstaïy w pierwszej poïowie lat 40 minionego wieku. Dopiero kolejnym etapem byïo wdroĝenie na szczeblu federalnym PPB (Planning-Programming-Budgeting) oraz
ZBB (Zero-based Budgeting) (Kong 2005). Budĝet zadaniowy funkcjonujÈcy obecnie jest bardziej zaawansowany niĝ jego pierwowzory i ze swej
istoty charakteryzuje siÚ nastÚpujÈcymi cechami (Wang 1999):
1. wymaga ciÈgïej komunikacji pomiÚdzy interesariuszami o celach organizacji, misji i miernikach wyników,
2. wiÈĝe siÚ z decentralizacjÈ podejmowania decyzji i zwiÚkszeniem roli
osób odpowiedzialnych za programy/zadania,
3. odnosi siÚ do konsekwencji okreĂlonej polityki publicznej, a nie jedynie
liczby dostarczanych usïug, produktów, etc.

2. Polski samorzÈd wobec budĝetu zadaniowego
DoĂwiadczenia polskich samorzÈdów w zakresie prac nad budĝetem zadaniowym obejmujÈ juĝ ponad 15 lat. Ostatnie lata to okres zwiÚkszonego
zainteresowania tym narzÚdziem planowania finansowego, zarówno w zakresie podsektora rzÈdowego (Owsiak 2008, Lubiñska 2007), jak i samorzÈdowego (Dylewski 2007, Owsiak 2002). Prace, które rozpoczÚïy siÚ
w 2006 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (obecnie kontynuowane w Ministerstwie Finansów) doprowadziïy do objÚcia budĝetem zadaniowym wszystkich dysponentów czÚĂci budĝetowych, agencje rzÈdowe, wybrane fundusze celowe i inne pañstwowe osoby prawne. Pierwsze w Polsce
uregulowania prawne sankcjonujÈce tworzenie budĝetu zadaniowego wynikaïy z nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dnia 8 grudnia 2006
roku, zakïadajÈc, ĝe elementem uzasadnienia do ustawy budĝetowej jest
zestawienie zadañ z przypisanymi do nich wydatkami, wraz z okreĂleniem
dla nich celów i mierników2. Uchwalenie nowej ustawy o finansach publicznej z 27 sierpnia 2009 roku przyczyniïo siÚ do wzmocnienia idei budĝetu zadaniowego, zwïaszcza wobec faktu, ĝe ukïad zadaniowy stanie siÚ
podstawÈ do tworzenia Wieloletniego Planu Finansowego Pañstwa3.
Warto podkreĂliÊ, ĝe zapisy ustawowe odnoszÈce siÚ do budĝetowania
zadaniowego dotyczÈ wyïÈcznie podsektora rzÈdowego. Jednostki samo2 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832.
3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157
poz. 1240.
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rzÈdu terytorialnego w zakresie norm prawnych nie podlegajÈ obowiÈzkowi przygotowania planów zadaniowych. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Krakowie stwierdziïa, ĝe „przepisy obowiÈzujÈcego prawa nie przewidujÈ, aby poza budĝetem rocznym organ stanowiÈcy j.s.t. mógï uchwalaÊ
równolegle funkcjonujÈcy budĝet zadaniowy” (RIO 2006). Budĝet zadaniowy, tam gdzie go przewidziano, powstaje równolegle do projektu uchwaïy
budĝetowej i czÚstokroÊ naleĝy do dokumentacji towarzyszÈcej projektowi
uchwaïy budĝetowej – jako informacja i zarazem uzasadnienie do przyjÚtych
kalkulacji wydatków budĝetu j.s.t. Moĝna go wiÚc traktowaÊ jako dodatkowe, bardziej szczegóïowe niĝ budĝet tradycyjny, narzÚdzie planowania
wydatków ponoszonych na zadania urzÚdu i innych jednostek budĝetowych
(szkóï, jednostek pomocy spoïecznej, innych jednostek budĝetowych) (Miller
2010).
Ten brak formalnego zobowiÈzania jednostek samorzÈdu terytorialnego
do budĝetowania zadaniowego powoduje, ĝe w dalszym ciÈgu narzÚdzie
to nie jest powszechnie stosowane w polskich samorzÈdach. Te jednostki
samorzÈdu terytorialnego, które siÚ zdecydowaïy na budĝetowanie zadaniowe wciÈĝ je udoskonalajÈ, co powoduje ciÈgïÈ ewolucjÚ stosowanych
rozwiÈzañ. ZauwaĝyÊ naleĝy, ĝe oddolne tworzenie budĝetów zadaniowych
poza regulacjami prawnymi spowodowaïo, ĝe majÈ one charakter unikalny
na poziomie kaĝdej jednostki samorzÈdu terytorialnego. Oznacza to, ĝe
polskie samorzÈdy nie dopracowaïy siÚ jednolitego standardu tworzenia
budĝetu zadaniowego, zarówno jeĝeli chodzi o stosowanÈ na jego potrzeby
terminologiÚ, jak równieĝ ukïad zadañ oraz zakres jego stosowania. SpoĂród
ponad 2,5 tys. gmin w Polsce prace nad budĝetem zadaniowym — które sÈ
na róĝnym etapie realizacji — podjÚïy m.in. gminy: Kraków, Poznañ, Bielsko-Biaïa, Brzesko, Bychawka, Dukla, Gardeja, Gizaïki, Gorzów, Grudusk,
Jasïo, Koszalin, Kraków, Krobia, Kutno, Leĝajsk, Lipnica Wielka, Lubañ,
Lutomiersk, Úczyca, Mikoïajki, Nowy Dwór Mazowiecki, Olecko, Olsztynek, Ostrów, Ozorków, PÚpowo, Poznañ, Przykona, Rejowiec Fabryczny,
Sandomierz, Sitkówka, SoĂno, Starachowice, ¥wiecie n. OsÈ, Tyczyn, Warszawa Bielany, Warszawa omianki, Zgierz, ZiÚbice, Szczecin, Sieradz.
PrzyjÚte w polskiej terminologii pojÚcie „budĝet zadaniowy” bywa czÚsto rozumiane zbyt dosïownie. Widoczne jest to takĝe w praktyce polskich
samorzÈdów. Traktuje siÚ bowiem to narzÚdzie jako uzupeïnienie tradycyjnego ukïadu budĝetowego opartego na klasyfikacji budĝetowej, w którym
wydatki ujmowane sÈ w ramach zadañ. Prowadzi to wiÚc do stworzenia
nowej klasyfikacji budĝetowej opartej na zadaniach. W ten sposób moĝliwe
jest okreĂlenie kosztu realizacji danego zadania. Tak postrzegany budĝet
zadaniowy jest narzÚdziem stosowanym do kalkulacji kosztów (pozwala na
okreĂlenie kosztu jednostkowego). Moĝna go wiÚc traktowaÊ jak narzÚdzie
rachunku kosztów. Budĝet zadaniowy w takiej formie odpowiada zapotrzebowaniu sïuĝb finansowo-ksiÚgowych (a w szczególnoĂci skarbnikowi j.s.t.).
Precyzyjne okreĂlenie kosztów zadania jest podstawÈ do poszukiwania tych
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skïadników zadania, które mogÈ generowaÊ oszczÚdnoĂci budĝetowe. ChÚÊ
ograniczania wydatków budĝetowych nie powinna byÊ jedynÈ przesïankÈ
wdraĝania budĝetu zadaniowego. W peïnej postaci wystÚpuje on dopiero
wówczas, gdy wydatki ukazane w ukïadzie zadañ zostanÈ uzupeïnione
o czÚĂÊ sprawnoĂciowÈ. Wymaga to przypisania do poszczególnych zadañ
celów, jakim ich realizacja powinna przyĂwiecaÊ. W takiej postaci budĝet
zadaniowy wiÈĝe okreĂlony wydatek z konkretnym zamiarem wïadzy publicznej. Dla okreĂlenia, na ile ten zamiar udaje siÚ zrealizowaÊ konieczne
jest przypisanie poszczególnym zadaniom mierników pozwalajÈcych na
ocenÚ stopnia osiÈgniÚcia zakïadanych celów. Sekwencja zadanie-cel-miernik dostarcza wiÚc kompleksowej informacji o zrealizowanych wydatkach.
Oprócz wymiaru wydatkowego odpowiadajÈcego na pytanie, ile kosztuje
zadanie (i dlaczego tak drogo/tanio?) pozwala na pozyskanie informacji
o skutecznoĂci finansowania tego zadania, odpowiadajÈc na pytanie czy
udaïo siÚ ponoszÈc okreĂlony wydatek osiÈgnÈÊ zakïadany cel. Ten drugi
wymiar odpowiada zapotrzebowaniu decydentów (radnych) oraz obywateli. Na rysunku 1 ukazano te dwa wymiary budĝetowania zadaniowego
w jednostkach samorzÈdu terytorialnego.
Rysunek 1
DwuwymiarowoĂÊ budĝetu zadaniowego

Prymat skuteczności
Prymat efektywności
Ile kosztuje zadanie i dlaczego
tak drogo/tanio?

DOMENA
SKARBNIKA

Jakie cele chcemy osiągnąć
realizując zadanie i czy
wydając x złotych te cele
udało się zrealizować?

DOMENA
OBYWATELA/RADNEGO

½ródïo: opracowanie wïasne.

Moĝna wiÚc uznaÊ, ĝe budĝet zadaniowy jest metodÈ budĝetowania,
w której wydatki ujmuje siÚ w zadania, dla których formuïuje siÚ cele i mierniki. Takie podejĂcie do budĝetu zadaniowego ukazuje techniczny aspekt
jego struktury. Równie waĝny jest aspekt zarzÈdczy budĝetu zadaniowego,
który wskazuje, ĝe moĝe to byÊ narzÚdzie do podejmowania decyzji (gïównie
na poziomie rady jednostki samorzÈdu terytorialnego) oraz prowadzenia
negocjacji budĝetowych (miÚdzy skarbnikiem a komórkami merytorycznymi).
W takiej postaci rozumieÊ go moĝna jako metodÚ planowania wydatków,
w której kaĝdy przyrost zaplanowanych wydatków na zadanie musi siÚ wiÈ-
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zaÊ siÚ z przyrostem produkcji lub poprawÈ wyników. Proces budĝetowania
podporzÈdkowany tej idei opiera siÚ wiÚc przed wszystkim na dÈĝeniu do
poprawy zaspokajania potrzeb spoïecznych, a pozyskanie dodatkowych Ărodków na zadanie jest narzÚdziem temu sïuĝÈcym a nie celem samym w sobie.

3. Struktura zadaniowa
jako punkt wyjĂcia do budĝetowania
Sekwencja prac nad wdroĝeniem budĝetu zadaniowego powinna obejmowaÊ
nastÚpujÈce etapy:
1) okreĂlenie realizowanych zadañ (na kilku poziomach szczegóïowoĂci),
2) zdefiniowanie celów,
3) okreĂlenie komórek organizacyjnych realizujÈcych zadania i odpowiedzialnych za osiÈgniÚcie celów,
4) zdefiniowanie mierników,
5) przypisanie wydatków do zadañ,
6) ocena stopnia realizacji celów.
Cykl prac nad budĝetem zadaniowym zobrazowano na rysunku 2.
Rysunek 2
Cykl budĝetowania zadaniowego

Deﬁniowanie zadań
i podzadań

Monitoring
i ewaluacja ex-post

Deﬁniowanie
celów

Alokacja wydatków
na zadania i podzadania

Określenie ośrodków
odpowiedzialności

Deﬁniowanie
mierników

½ródïo: opracowanie wïasne.
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Oznacza to, ĝe budĝetowanie zadaniowe jest narzÚdziem pozwalajÈcym
na poïÈczenie sfery wydatkowej ze sferÈ zarzÈdczÈ (sprawnoĂciowÈ). SzczególnÈ uwagÚ w pracach nad tworzeniem planu zadaniowego poĂwiÚciÊ
naleĝy wïaĂciwemu okreĂleniu zadañ i ich strukturze. UwzglÚdniÊ naleĝy,
ĝe struktura zadaniowa ma charakter kaskadowy, z nadrzÚdnoĂciÈ zadañ
nad podzadaniami i dziaïaniami.
Zadania tworzÈ gïównÈ jednostkÚ klasyfikacji budĝetowej i grupujÈ
wydatki wedïug celów, w tym wedïug celów szczegóïowych. Zadanie grupuje wyodrÚbnione obszary dziaïalnoĂci jednostki. Obejmuje caïoĂÊ w danej
dziedzinie dziaïañ, pogrupowanych w podzadania, w taki sposób, aby kaĝdemu z nich moĝna byïo przypisaÊ cel lub cele ĂciĂle ze sobÈ powiÈzane.
Przypisanie celu (celów) do zadañ umoĝliwia konstruowanie zadaniowego
planu wydatków, zawierajÈcego dodatkowo mierniki dla kaĝdego celu.
Zadanie peïni wiÚc rolÚ kategorii zarzÈdczo-budĝetowo-ksiÚgowej. Zïoĝony proces identyfikacji zadañ integruje trzy aspekty:
• zarzÈdzania – powiÈzanie z celami i miernikami,
• budĝetowo-ksiÚgowy – wydatki (koszty) i ich realizacja.
Drugim stopniem nowej klasyfikacji budĝetowej sÈ podzadania, reprezentujÈce wzglÚdnie spójne, wyodrÚbnione grupy jednorodnych dziaïañ, do
których przypisaÊ moĝna konkretne kwoty wydatków, i które sïuĝyÊ bÚdÈ
realizacji wspólnych celów operacyjnych. Podobnie jak w przypadku zadañ,
strukturalizacja budĝetu na podzadania, speïniaÊ powinna wymogi elastycznoĂci dziaïania dysponenta w zakresie wydatkowanie Ărodków, stabilizacji klasyfikacji oraz czytelnoĂci budĝetu. Zadania i podzadania nie
powinny byÊ zbyt liczne – naleĝy dÈĝyÊ do tego, aby w sposób syntetyczny
grupowaïy dziaïania, które sïuĝÈ osiÈgniÚciu jednego celu.
Realizacja podzadañ budĝetowych wymaga, przynajmniej dla niektórych
z nich, okreĂlenia dziaïañ. Dziaïania majÈ charakter operacyjny i stanowiÈ najbardziej szczegóïowy element klasyfikacji zadaniowej. W ramach
dziaïañ uwzglÚdniaÊ moĝna przykïadowo poszczególne przedsiÚwziÚcia inwestycyjne czy poszczególne obszary dziaïalnoĂci administracyjnej i usïugowej
jednostek samorzÈdu terytorialnego. WyodrÚbnianie dziaïañ jest w szczególnoĂci wskazane, gdy moĝliwe jest przypisanie do nich celów szczegóïowych oraz zdefiniowanie i monitorowanie mierników ich osiÈgniÚcia. Na
poziomie dziaïañ moĝliwe jest ukazania specyficznych cech realizacji zadañ
i podzadañ w danej jednostce samorzÈdu terytorialnego, co oznacza, ĝe ten
szczebel klasyfikacji zadaniowej charakteryzuje siÚ najwiÚkszÈ elastycznoĂciÈ. Specyfika realizacji zadañ i podzadañ moĝe oznaczaÊ, ĝe w róĝnych
okresach w ich obrÚbie ukazane zostanÈ zmieniajÈce siÚ dziaïania, co traktowaÊ naleĝy jako rezultat zastosowania nowych narzÚdzi budĝetowych do
realizacji zakïadanych celów nadrzÚdnych. PojÚcie „zadanie” jest kategoriÈ
budĝetowÈ. Nie moĝna wiÚc utoĝsamiaÊ go ĂciĂle z zadaniami jednostki
samorzÈdu terytorialnego okreĂlonymi w aktach prawnych. Wiele zadañ
zdeterminowanych prawnie i realizowanych przez jednostki samorzÈdu
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terytorialnego ma charakter czysto nadzorczy lub wymagajÈcy dziaïañ
o charakterze administracyjnym. W taki postaci zadania te nie wychodzÈ
bezpoĂrednio „na zewnÈtrz”, nie tworzÈ jednorodnego produktu lub teĝ
majÈ charakter procesowy. StÈd teĝ przy konstruowaniu zadañ, podzadañ
i dziaïañ naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe powinny byÊ one ĂciĂle zwiÈzane z okreĂlonymi wydatkami. Tam, gdzie na poziomie ewidencyjno-budĝetowym nie
moĝna jednoznacznie okreĂliÊ wydatku do pierwotnie zdefiniowanego elementu ukïadu zadaniowego konieczne jest przekonstruowanie tego ukïadu.
StÈd teĝ proces budowy struktury zadaniowej wymaga Ăcisïej wspóïpracy
komórek merytorycznych ze sïuĝbami finansowo-ksiÚgowymi.

4. Budĝet zadaniowy w gminach i powiatach
– zaïoĝenia metodyczne budowy klasyfikacji zadaniowej
PrzyjÚta na potrzeby realizacji projektu koncepcja wdraĝania budĝetu
zadaniowego w gminach i powiatach województwa zachodniopomorskiego
opiera siÚ na kilku zaïoĝeniach, które w generalnym ujÚciu odpowiadajÈ
zasadom budĝetu zadaniowego.
Po pierwsze, uznano, ĝe liczba zadañ, w obrÚbie których umieszczone
zostanÈ podzadania powinna zostaÊ ograniczona do niezbÚdnego minimum
ukazujÈcego w sposób syntetyczny obszary zadañ jednostek samorzÈdu terytorialnego, co jest zgodne z zasadami ogólnie przyjÚtymi w klasyfikacji.
Po drugie, zaïoĝono, ĝe proponowany ukïad zadañ i zdecydowanej wiÚkszoĂci podzadañ ma byÊ na tyle uniwersalny, ĝe moĝliwe jest nim objÚcie
caïoĂci wydatków budĝetowych jst bez wzglÚdu na to, jak ksztaïtuje siÚ
struktura organizacyjna samorzÈdu lokalnego, ze wzglÚdu na póěniejszÈ
koniecznoĂÊ przypisania odpowiedzialnoĂci.
Po trzecie, uznano, ĝe moĝliwe jest okreĂlenie specyficznych podzadañ
(wïaĂciwych tylko danej jst) w sytuacji, gdy ich znaczenie, skala finansowania lub umiejscowienie organizacyjne moĝe byÊ traktowana jako wyznacznik ich rangi w realizacji priorytetów jst. Przykïadem moĝe byÊ prowadzenie liceum ogólnoksztaïcÈcego przez gminÚ (w sytuacji gdy jest to zadanie
wïasne powiatu) czy wsparcie dziaïalnoĂci policji (w miejscowoĂciach turystycznych).
Po czwarte, stworzono zadanie o nazwie „zarzÈdzanie strukturami samorzÈdowymi”, grupujÈce te wydatki, który majÈ charakter ogólny (wspólny) z punktu widzenia realizacji poszczególnych zadañ merytorycznych.
W jego skïad wchodzÈ zasadniczo takie obszary jak: merytoryczna koordynacja dziaïalnoĂci jst (funkcjonowanie organów przedstawicielskich oraz
zarzÈdzanie jst), obsïuga administracyjno-prawna urzÚdu gminy (starostwa
powiatowego), dziaïalnoĂÊ promocyjna, informatyzacja, obsïuga techniczna.
DoszukujÈc siÚ porównañ ukïadu zadaniowego do ukïadu kalkulacyjnego
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kosztów przedsiÚbiorstwa zadanie „zarzÈdzanie strukturami samorzÈdowymi” moĝe byÊ wiÚc traktowane jako zbliĝone do kategorii kosztów zarzÈdu.
Rysunek 3
PowiÈzanie tradycyjnej klasyfikacji budĝetowej
na przykïadzie wybranych podzadañ edukacyjnych
Budżet zadaniowy

Tradycyjna klasyﬁkacja budżetowa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zadanie: Edukacja

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Podzadanie: Kształcenie
podstawowe

Podzadanie:
Infrastruktura edukacji

Podzadanie: Wsparcie
procesu kształcenia

§ 401 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
§ 411 Składki na ubezpieczenia
społeczne
§ 441 Podróże służbowe krajowe
§ 426 Zakup energii
§ 427 Zakup usług remontowych
§ 605 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
§ 324 Stypendia dla uczniów
§ 326 Inne formy pomocy dla
uczniów
...
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów
do szkół

Podzadanie: Rozwój
i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80146 Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 801XX …
Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Rozdział 854XX …

½ródïo: opracowanie wïasne.

Po piÈte, uznano, ĝe niektóre z zadañ merytorycznych powinny obejmowaÊ podzadanie o nazwie „administrowanie zadañ”, w którym uwzglÚdnione byÊ powinny wydatki zwiÈzane z funkcjonowaniem wydziaïów lub
jednostek, których rola sprowadza siÚ do nadzorowania realizacji danego
zadania i zapewnienia naleĝytej koordynacji poszczególnych podzadañ
w jego ramach. TÚ kategoriÚ wydatków generuje chociaĝby funkcjonowa-
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nie wydziaïu oĂwiaty w strukturze urzÚdu gminy (starostwa powiatowego) czy zespoïu administracyjno-oĂwiatowego dla zadañ edukacyjnych albo
dziaïalnoĂÊ powiatowego centrum pomocy rodzinie dla zadañ z zakresu
pomocy spoïecznej. Pozycja „administrowanie zadaniem” jest szczególnie
uĝyteczna w tych obszarach dziaïalnoĂci samorzÈdu, które sprowadzajÈ
siÚ na poziomie poszczególnych podzadañ, do generowania wydatków
o charakterze bezpoĂrednim, których beneficjentami sÈ czïonkowie spoïecznoĂci lokalnej. Tak wiÚc moĝna jÈ zastosowaÊ do zadañ edukacyjnych,
z zakresu pomocy spoïecznej, gospodarki komunalnej czy infrastruktury
drogowej. W takiej sytuacji na caïkowite wydatki budĝetowe przypisane
do realizacji danego zadania nie ma wpïywu, czy zarzÈdzanie nimi jest
koordynowane z poziomu urzÚdu (starostwa) czy teĝ z poziomu jednostki zewnÚtrznej.
Ukïad zadañ i podzadañ dla samorzÈdu gminnego i powiatowego przedstawiono w zaïÈczniku 1.
Po szóste – wydatki na zadania i podzadania wynikajÈ z odmiennego
podziaïu niĝ wynikajÈcy z klasyfikacji budĝetowej okreĂlonej w rozporzÈdzeniu Ministra Finansów. Przykïadowo w zadaniu Edukacja wyodrÚbniono podzadania: „Ksztaïcenie podstawowe”, „Infrastruktura edukacji”,
„Wsparcie procesu ksztaïcenia” oraz „Rozwój i doskonalenie nauczycieli”
(por. rys. 3). W zadaniu „Ksztaïcenie podstawowe” znajdujÈ siÚ jedynie
wydatki zwiÈzane z wynagrodzeniami nauczycieli, natomiast pozostaïe
wydatki rozdziaï 80101 ujÚte sÈ w innych podzadaniach np. w podzadaniu
„Infrastruktura edukacji”. Taki podejĂcie pozwala z jednej strony okreĂliÊ
wydatki o charakterze staïym – utrzymanie budynku, a z drugiej wydatki
zwiÈzane z procesem edukacyjnym. W przypadku podzadania „Wsparcie
procesu ksztaïcenia”, na wydatki skïadajÈ siÚ pozycje z kilku rozdziaïów.

5. Wybrane determinanty klasyfikacji zadaniowej
dla samorzÈdu gminnego i powiatowego
Wdroĝenie budĝetu zadaniowego na poziomie samorzÈdu gminnego i powiatowego wymaga starannoĂci w definiowaniu zadañ i podzadañ. WynikajÈ
one zarówno z kompetencji przyznanych odpowiedniÈ ustawÈ ustrojowÈ
oraz ze sposobu finansowania tego poziomu samorzÈdu. Zadania realizowane przez powiaty sÈ w niektórych przypadkach kontynuacjÈ lub uzupeïnieniem zadañ realizowanych przez gminy. Ma to miejsce w przypadku
edukacji publicznej, pomocy spoïecznej czy transportu publicznego, a zatem
w przypadku zadañ, których finansowanie pociÈga za sobÈ najwiÚksze
wydatki (KR RIO, 2009). Specyfika tworzenia i wdraĝania budĝetu zadaniowego w powiatach wiÈĝe siÚ z tymi zadaniami, które moĝna by w czÚĂci okreĂliÊ mianem „bezkosztowych”, czyli takich w których zasadniczymi
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wydatkami sÈ wynagrodzenia urzÚdników UrzÚdu Gminy lub Starostwa
Powiatowego oraz zadaniami zleconymi.
Po pierwsze, w przypadku powiatów, ze wzglÚdu na charakterystykÚ
realizowanych zadañ, niezbÚdne jest inne podejĂcie do definiowania zadañ
niĝ ma to miejsce w przypadku zadañ realizowanych przez gminy. Proces
realizacji czÚĂci kompetencji powiatu koñczy siÚ wydaniem okreĂlonego
rodzaju decyzji administracyjnej. Do dziaïalnoĂci takiej naleĝeÊ bÚdzie
wydawanie decyzji przez administracjÚ architektoniczno-budowlanÈ czy
teĝ Zespóï Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Z punktu wiedzenia
dokonania pomiaru jakoĂci realizacji tego typu zadañ, sytuacja nie jest
problematyczna, gdyĝ moĝliwe jest okreĂlenie mierników terminowoĂci
wydania tego typu decyzji lub teĝ jego prawidïowoĂci – rozumianej jako
zgodnoĂÊ z obowiÈzujÈcym prawem lub procedurami. Tego typu zadania
stanowiÈ wyzwanie ze wzglÚdu na wymiar finansowy, gdyĝ wydatki z nimi
zwiÈzane majÈ charakter co do zasady osobowy – sÈ to wynagrodzenia
(wraz z pochodnymi) osób realizujÈcych zadanie, w niektórych przypadkach powiÚkszone o wydatki zwiÈzane ze stosowaniem okreĂlonego typu
dokumentami. Waga finansowa tych zadañ jest nieporównywalnie niĝsza
od zadañ w zakresie pomocy spoïecznej lub oĂwiaty, a jednoczeĂnie okreĂlenie wydatków wymaga wiÚkszego wysiïku niĝ ma to miejsce w przypadku
zadañ, w których Ărodki finansowe trafiajÈ poza starostwo powiatowe. UjÚcie
tego typu dziaïalnoĂci w budĝecie zadaniowym jest uïatwione jedynie ze
wzglÚdu na fakt wyodrÚbnienia organizacyjnego tych osób wykonujÈcych
ww. funkcje.
Po drugie, zadania realizowane przez powiat majÈ w duĝym stopniu
charakter zlecony, w przypadku gmin zakres zadañ zleconych jest mniejszy,
ale wiÈĝÈ siÚ z nimi podobne problemy. W zakresie zadañ finansowanych
z budĝetu powiatu, znajduje siÚ utrzymanie komendy powiatowej straĝy
poĝarnej, powiatowego urzÚdu pracy, powiatowego inspektoratu nadzoru
budowlanego etc, w przypadku gminy – gïównie zadania zwiÈzane z pomocÈ spoïecznÈ. Powstaje dylemat w jaki sposób traktowane powinny byÊ
tego typu zadania. BiorÈc pod uwagÚ fakt, ĝe finansowane sÈ one ostatecznie z budĝetu samorzÈdowego, naleĝy je ujÈÊ w taki sam sposób jak
inne – wïasne – zadania. ZakïadajÈc jednak, ĝe budĝet zadaniowy ma mieÊ
charakter narzÚdzia usprawniajÈcego zarzÈdzanie finansami publicznymi
i realizacjÚ zadañ, to zastosowanie takiego podejĂcia wymaga dyskusji.
Finansowanie zadania w drodze wykorzystania dotacji celowej z budĝetu
pañstwa oznacza, ĝe wpïyw powiatu, jego organów, na poziom tego finansowania jest niewielki. OkreĂlenie celów, jakie majÈ byÊ osiÈgniÚte, w przypadku zadañ zleconych powinno byÊ realizowane na poziomie podmiotu
dotujÈcego, a nie dotowanego. Budĝet zadaniowy w przypadku zadañ zleconych pokazuje efekty realizacji tych zadañ, lecz wykorzystanie tej informacji do planowania finansowego w powiecie nie jest moĝliwe. Sytuacja
ta przedstawiaïaby siÚ inaczej, gdyby powiaty byïy jednostkami posiadajÈ-
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cymi na wzór gmin takĝe znaczne dochody wïasne, które mogÈ zostaÊ
wykorzystane w celu dofinansowania zadañ zleconych (jeĂli taka byïaby
wola organów stanowiÈcych i wykonawczych samorzÈdów).
Po trzecie, biorÈc pod uwagÚ fakt, iĝ budĝet zadaniowy niezaleĝnie od
tego czy funkcjonuje na poziomie budĝetu pañstwa czy na poziomie budĝetu samorzÈdowego, podzielony zostaï na dwa zasadnicze poziomy, które
okreĂliÊ moĝna mianem zadañ i podzadañ, zaïoĝyÊ naleĝy takĝe, z punktu
widzenia metodycznego, ĝe w ramach jednego zadania wydzielane sÈ dwa
lub wiÚcej podzadañ. Zadania powiatu w kilku przypadkach zostaïy zdefiniowane w ustawach w taki sposób, ĝe jest to utrudnione. Do zadañ takich
zaliczyÊ naleĝy nadzór nad zakïadami opieki zdrowotnej oraz nadzór nad
ochronÈ Ărodowiska, rolnictwem oraz leĂnictwem. W pierwszym przypadku
nie jest moĝliwe jednoznaczne okreĂlenie, ĝe zadania te funkcjonowaÊ
powinny obok innych zwiÈzanych z ochronÈ zdrowia, a z drugiej strony
czÚste organizacyjne powiÈzanie kompetencji w zakresie nadzoru nad zakïadami opieki zdrowotnej z innymi zwiÈzanymi z ochronÈ zdrowia, nie pozwala na jednoznaczne wskazanie, ĝe jest to funkcja podobna do nadzoru nad
innymi podmiotami np. spóïkami powiatowymi. W przypadku zadañ zwiÈzanych z nadzorem nad ochronÈ Ărodowiska, rolnictwem i leĂnictwem,
powstaje problem odpowiedniej agregacji dziaïalnoĂci w tym zakresie. Kaĝdy
element jest na tyle niewielki, ĝe nie powinien stanowiÊ podzadania, a takĝe na tyle unikalny, ĝe trudne moĝe okazaÊ siÚ ïÈczenie z innymi. Nawet
jeĂli uznaÊ, ĝe priorytetem jest ustalenie podzadania, co spowoduje pewien
wiÚkszy niĝ zwykle poziomie niejednorodnoĂci wewnÚtrznej podzadania, to
okazuje siÚ ĝe to podzadanie jest unikalne w skali powiatu, a zatem stanowiÊ powinno zadanie. Podobna sytuacja wystÚpuje w przypadku dziaïalnoĂci powiatowego rzecznika konsumentów.
KolejnÈ cechÈ charakterystycznÈ dla budĝetu zadaniowego bÚdzie istotna rola mierników produktu i procesu, mniejsza – rezultatu. Dostarczanie
usïug publicznych, z punktu wiedzenia obywatela, odzwierciedlone moĝe
byÊ za pomocÈ mierników rezultatu i jest to sytuacja najbardziej korzystna. W powiecie – biorÈc pod uwagÚ ograniczenie pierwsze – charakter
realizowanych dziaïañ, czÚĂciej wystÚpujÈ mierniki odzwierciedlajÈce iloĂÊ
i jakoĂÊ dostarczanych usïug, a nie efekty dostarczenia tych usïug. Sytuacja taka miaïa bÚdzie miejsce np. w przypadku nadzoru budowlanego,
wspomnianej wczeĂniej administracji architektoniczno-budowlanej, orzecznictwa ws. niepeïnosprawnoĂci, nadzoru nad dziaïalnoĂciÈ transportowÈ
i oĂrodkami szkolenia.
Ostatnim istotnym ograniczeniem we wdraĝaniu budĝetu zadaniowego
jest liczba jednostek organizacyjnych finansowanych z budĝetu, z wyïÈczeniem jednostek oĂwiatowych. Sprawna implementacja budĝetowania
zadaniowego wymaga docelowo wprowadzenia zasad zarzÈdzania publicznego do kaĝdej jednostki, co oznacza objÚcie budĝetowanie zadaniowym
w przypadku powiatu: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy
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UrzÈd Pracy, Domów Pomocy Spoïecznej, Domów Dziecka, Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Komendy Straĝy Poĝarnej,
a w przypadku gminy: OĂrodka Pomocy Spoïecznej, domu kultury, biblioteki
publicznej. W przypadku gmin problem jest bardziej zïoĝony, ze wzglÚdu na charakter zadañ, a dokïadniej – rodzaj jednostek organizacyjnych
realizujÈcych te zadania. Wymienione powyĝej organizacje sÈ jednostkami
budĝetowymi, lecz zasadnicza czÚĂÊ usïug dostarczanych przez gminÚ moĝe
byÊ Ăwiadczona przez samorzÈdowe zakïady budĝetowe lub spóïki kapitaïowe – jako przykïady moĝna podaÊ gospodarkÚ komunalnÈ (oczyszczanie
gminy, dostarczanie wody, odbiór zanieczyszczeñ, cmentarz), gospodarkÚ
mieszkaniowÈ, oĂrodki sportu i rekreacji. IstniejÈ dwa podstawowe rozwiÈzania okreĂlania wydatków na zadania realizowane przez te podmioty.
Moĝliwe jest wskazanie w budĝecie zadaniowym jedynie kwoty wydatków
okreĂlonych w uchwale budĝetowej – np. dotacja dla zakïadu budĝetowego,
lecz oznacza to znieksztaïcenie zaleĝnoĂci pomiÚdzy wydatkami a realizacjÈ
zaïoĝonego celu. Z drugiej strony moĝliwa jest konsolidacja gospodarki
pozabudĝetowej, co zapewni rzetelnoĂÊ w zakresie okreĂlenia wydatków
i poziomu osiÈgniÚcia zaïoĝonego celu, ale jednoczeĂnie spowoduje brak spójnoĂci danych finansowych w budĝecie zadaniowym i w uchwale budĝetowej.
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Performance budget implementation
in local government
Summary
The article presents the experience in the implementation of the performance budget in Polish local government on municipal and level. Due to the
activity of central government sector in area of performance budget, strengthening of work on a consistent methodology for local government can be expected. The article presents the main points of the performance budget methodology for local government and identifies determinants of defining the tasks
and subtasks for local municipals and districts.
Key words: performance budget, local government, public budgeting

