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BudĪet zadaniowy na przykáadzie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony ĝrodowiska w Szczecinie
Performance budgeting on example of Regional Board of
Management of Environmental Protection in Stettin
WdroĪenie budĪetu zadaniowego ma przeáomowe znaczenie dla sektora finansów
publicznych. Stanowi on efektywne narzĊdzie zarządzania ukierunkowane na osiąganie
zaplanowanych celów. Idea wprowadzenia i realizowania zasadniczych celów w ukáadzie budĪetu
zadaniowego pozwala w sposób kompleksowy dokonywaü monitoringu prowadzonych dziaáaĔ tak
pod wzglĊdem ich celowoĞci, przejrzystoĞci, gospodarnoĞci, jak i efektywnoĞci. Ponadto umoĪliwia
ona dokonywanie porównaĔ oraz analiz odchyleĔ stanów oczekiwanych, w zakresie realizowanych
zadaĔ, od przyjĊtych zaáoĪeĔ. Wszystkie realizowane w ramach budĪetu zadaniowego zadania
i programy mogą byü takĪe poddawane permanentnej ocenie – tak w trakcie ich trwania, jak i po
ich zakoĔczeniu.

WstĊp
W systemie budĪetowania zadaniowego nadrzĊdnym dokumentem jest
Wieloletni Plan Finansowy PaĔstwa (WPFP), uchwalany przez RadĊ Ministrów na
cztery lata budĪetowe. Definiowane są w nim cele, mierniki i wydatki na najwyĪszym
szczeblu klasyfikacji zadaniowej. Konkretyzacja zadaĔ i podzadaĔ, które naleĪy
osiągnąü, aby zrealizowaü cele na poziomie funkcji zdefiniowane w WPFP ma miejsce
w budĪecie zadaniowym oraz w zestawieniu zadaĔ i celów priorytetowych na dany rok
budĪetowy. Dokumenty te są prezentowane w uzasadnieniu do ustawy budĪetowej.
WPFP bĊdzie, zatem podstawą do sporządzenia budĪetu PaĔstwa w ukáadzie
tradycyjnym i w ukáadzie zadaniowym.

Istota i geneza budĪetu zadaniowego
BudĪet zadaniowy jest to wiĊc skonsolidowany plan wydatków na rok
budĪetowy i dwa kolejne lata paĔstwowych jednostek budĪetowych, paĔstwowych
funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budĪetowej a takĪe
paĔstwowych osób prawnych sporządzany w ukáadzie wedáug:
a) funkcji paĔstwa, oznaczających poszczególne obszary dziaáaĔ paĔstwa,
b) zadaĔ budĪetowych grupujących wydatki wedáug celów,
c) podzadaĔ budĪetowych grupujących dziaáania umoĪliwiające realizacjĊ celów
zadania, w ramach którego podzadania te zostaáy wyodrĊbnione - wraz z opisem celów
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tych zadaĔ i podzadaĔ, a takĪe z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji
celów dziaáalnoĞci paĔstwa, oznaczającymi wartoĞciowe, iloĞciowe lub opisowe
okreĞlenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakáadów.
BudĪet zadaniowy odchodzi, zatem od tradycyjnego ujĊcia budĪetu rozumianego, jako
zestawienie planowanych dochodów i wydatków, bĊdąc planem wydatków zarówno
budĪetowych, jak i jednostek gospodarki pozabudĪetowej. Wydatki publiczne są tutaj
uporządkowane tak, aby znajdowaáy odniesienie do odpowiednich funkcji, zadaĔ, celów
i mierników. BudĪet zadaniowy odmiennie od tradycyjnego jest planem trzyletnim,
zawierającym wskazanie gáównych kierunków dziaáaĔ i celów polityki paĔstwa oraz
zadaĔ sáuĪących realizacji tych celów. BudĪet tradycyjny po stronie wydatków to
jedynie ujĊty w odpowiednich podziaákach klasyfikacji budĪetowej (czĊĞciach, dziaáach
i rozdziaáach) roczny plan wydatków. Zakres budĪetu zadaniowego jest szerszy od
zakresu budĪetu tradycyjnego, zawiera bowiem obok czĊĞci budĪetowej (trzyletni
skonsolidowany plan wydatków) takĪe czĊĞü sprawnoĞciową, która informuje o tym,
jakim celom posáuĪą wydatki publiczne i jakie efekty planuje siĊ uzyskaü z nakáadów
publicznych. Wydatki te muszą byü skorelowane z odpowiednimi zadaniami. CzĊĞü
sprawnoĞciowa budĪetu umoĪliwia nowoczesne zarządzanie na wszystkich etapach
procesu budĪetowania.1 RóĪnice miĊdzy budĪetem zadaniowym a tradycyjnym
przedstawia tabela 1.
Tabela 1. RóĪnice pomiĊdzy budĪetem zadaniowym a tradycyjnym
Wyszczególnienie
BudĪet tradycyjny
BudĪet zadaniowy
zakres podmiotowy
plan
wydatków
paĔstwowych skonsolidowany plan wydatków
jednostek budĪetowych
paĔstwowych
jednostek
budĪetowych,
paĔstwowych
funduszy
celowych,
agencji
wykonawczych,
instytucji
gospodarki
budĪetowej
oraz
niektórych paĔstwowych osób
prawnych, (np. ZUS)
okres
jeden rok
trzy lata
charakter planu wydatków
co do zasady dyrektywny
dla czĊĞci wydatków dyrektywny
(np. programy wieloletnie), dla
czĊĞci mający charakter prawnie
niewiąĪącego planu
klasyfikacja wydatków
czĊĞü, dziaá, rozdziaá
funkcja, zadanie, podzadanie
zakres przedmiotowy
planowane wydatki
planowane wydatki, cele i mierniki
realizacji celów
ħródáo: opracowanie wáasne.

BudĪet zadaniowy stosowany jest - w róĪnych formach i zakresie – w wielu paĔstwach
Ğwiata, w tym wiĊkszoĞci paĔstw OECD (m.in. we Francji jako tzw. LOLF, w Wielkiej
1

Skrypt „Szkolenie w dziedzinie budĪetowania zadaniowego w administracji publicznej w 2010 roku”, s. 25.
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Brytanii jako system PSA, a w USA jako narzĊdzie PART). BudĪetowi zadaniowemu
towarzyszy czĊsto reforma polegająca na wdroĪeniu wieloletniego planowania
wydatków (programowanie w perspektywie kilku lat), a takĪe rozwój audytu
efektywnoĞciowego.
Po raz pierwszy w Polsce budĪet zadaniowy zastosowano w Krakowie podczas
tworzenia budĪetu na rok 1994. BudĪet zadaniowy w Polsce dla administracji centralnej
po raz pierwszy zostaá przygotowany w 2009 roku przez Ministerstwo Finansów.
Pierwszy raport wykonania budĪetu za rok 2009 zostaá opublikowany w 2010 roku.2
W polskim systemie budĪetowym zadania z zakresu koordynacji budĪetu zadaniowego
wykonuje Koordynator Krajowy BudĪetu Zadaniowego powoáywany i odwoáywany
przez ministra wáaĞciwego do spraw budĪetu, zatrudniony w urzĊdzie obsáugującym
Ministra Finansów.
Wprowadzenie budĪetu zadaniowego ma na celu zwiĊkszenie skutecznoĞci oraz
efektywnoĞci i przejrzystoĞci wydatkowania Ğrodków publicznych. 3
Polega na zdefiniowaniu celów, zawartych w dokumentach strategicznych
i programowych rządu, a nastĊpnie w ramach tych celów wyznaczenie zadaĔ, podzadaĔ
i dziaáaĔ do realizacji wraz z miernikami informującymi o stopniu ich osiągniĊcia.
Innowacją w stosunku do budĪetu tradycyjnego jest tu zastosowanie mierników
efektywnoĞci, które pozwalają okreĞliü czy finansowanie danego zadania ma sens.
Istnieje kilka rodzajów mierników, które moĪna uĪyü w procesie tworzenia budĪetu
zadaniowego:
Mierniki produktu – ich zadaniem jest pomiar stopnia wykonania celów szczegóáowych
i dotyczą one iloĞci lub jakoĞci dostarczanych produktów. Przykáadem moĪe byü: liczba
przyznanych grantów badawczych; liczba odpowiedzi na skargi obywateli; iloĞü
przeprowadzonych kontroli czy liczba kilometrów nowo wybudowanych autostrad.
Mierniki rezultatu – odnoszą siĊ do celów operacyjnych i sáuĪą do pomiaru
bezpoĞrednich skutków podejmowanych dziaáaĔ w krótkiej lub Ğredniej perspektywie
czasowej. Przykáadowe mierniki: skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na operacjĊ;
liczba bezrobotnych objĊtych szkoleniami, którzy znaleĨli pracĊ; Ğredni czas
postĊpowania sądowego; zwiĊkszenie przepustowoĞci portów lotniczych; czy skrócenie
czasu przejazdu na okreĞlonych odcinkach dróg.
Mierniki oddziaáywania - mierzą stopieĔ realizacji celów strategicznych. Przykáadowe
mierniki: zwiĊkszenie poczucia bezpieczeĔstwa w Polsce (badania CBOS); liczba
cytowaĔ polskich naukowców na liĞcie filadelfijskiej; wskaĨnik zatrudnienia wĞród
absolwentów szkóá wyĪszych.4
Stosowanie mierników jest sytuacją najbardziej poĪądaną, gdyĪ pozwala stwierdziü
jednoznacznie stopieĔ realizacji celów, jednak w niektórych sytuacjach jest niemoĪliwy
do zastosowania. W takich przypadkach moĪna uĪyü wartoĞci logicznej zamiast
miernika bądĨ zastosowaü miernik opisowy (np. raport).
2

BudĪet zadaniowy. RacjonalnoĞü, przejrzystoĞü, skutecznoĞü. Metodyka. Materiaáy Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Departament BudĪetu Zadaniowego, Warszawa 2006, s. 3-6.
ZaáoĪenia i sposób wdraĪania budĪetu zadaniowego. Materiaáy szkoleniowe UPRP, Forum Gryf na podstawie
KPRM, Warszawa 2007, s. 5-6.
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Cele budĪetu paĔstwa w zakresie ochrony Ğrodowiska
W budĪecie zadaniowym okreĞlono 22 funkcje do realizacji przez PaĔstwo.
Z punktu widzenia instytucji zajmujących siĊ ochroną Ğrodowiska najwaĪniejsze są
Ğrodki przeznaczone na realizacjĊ funkcji nr 12: Ochrona i poprawa stanu Ğrodowiska.
Pomocniczo instytucje te korzystają takĪe ze Ğrodków zgromadzonych na realizacjĊ
funkcji nr 16: Sprawy obywatelskie oraz funkcji nr 22: Planowanie strategiczne oraz
obsáuga administracyjna i techniczna.
Ochrona Ğrodowiska i poprawa jego stanu jest bardzo waĪną dziedziną
dziaáalnoĞci paĔstwa. Dziaáania podejmowane w tym zakresie mają charakter ciągáy,
wynikają z aktów prawnych i zobowiązaĔ wynikających z czáonkowstwa Polski w Unii
Europejskiej oraz prowadzonej wspóápracy miĊdzynarodowej. Cele okreĞlone do
zrealizowania w ramach tej funkcji to:
- zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
- zapewnienie postĊpowania z odpadami w sposób niezagraĪający Īyciu i zdrowiu ludzi
oraz Ğrodowisku,
- elektroniczne udostĊpnianie informacji o Ğrodowisku,
- zapewnienie informacji o stanie Ğrodowiska,
- ograniczanie emisji zanieczyszczeĔ do powietrza,
- powiĊkszanie zasobu informacji geologicznej,
- ochrona stanu Ğrodowiska przed negatywnym wpáywem czynników cywilizacyjnych,
- rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem moĪliwoĞci zaopatrzenia
ludnoĞci oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich
ochroną,
- rozwój infrastruktury przyczyniającej siĊ do poprawy stanu Ğrodowiska,
- poprawa bezpieczeĔstwa przeciwpowodziowego i zapobieganie skutkom suszy,
- zaspokajanie potrzeb wodnych ludnoĞci i gospodarki narodowej,
- zapewnianie racjonalnej gospodarki odpadami,
- osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód,
- zachowanie róĪnorodnoĞci biologicznej oraz zapewnienie jej trwaáoĞci i moĪliwoĞci
rozwoju.
Dysponentami Ğrodków przeznaczonych na realizacjĊ funkcji nr 12 są:
Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, Wojewodowie oraz Ministerstwo ĝrodowiska.
Koordynują i wspierają oni zadania waĪne z punktu widzenia ochrony i poprawy stanu
Ğrodowiska, takie jak:
- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru,
przeróbki i skáadowania odpadów – dotacje, kredyty i subsydia,
- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów
kanalizacyjnych oraz oczyszczania Ğcieków – dotacje, kredyty i subsydia,
- wspieranie dziaáaĔ dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeĔ – dotacje,
kredyty i subsydia,
- ksztaátowanie jakoĞci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaáanie zmianom klimatu,
- racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,
- ksztaátowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,
- ochronĊ przeciwpowodziową oraz przeciwdziaáanie skutkom suszy,
- wspieranie dziaáaĔ dotyczących ochrony bioróĪnorodnoĞci i krajobrazu,
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- administracjĊ, zarządzanie, regulacjĊ, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie dziaáaĔ takich
jak: formuáowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk,
planów, programów i budĪetów mających na celu ochronĊ Ğrodowiska,
- przygotowywanie i wprowadzanie w Īycie ustawodawstwa i standardów Ğwiadczenia
usáug ochrony Ğrodowiska,
- kontrolĊ i monitoring stanu Ğrodowiska,
- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów
naturalnych i obiektów przyrody chronionej,
- informatyzacjĊ dziaáalnoĞci i budowĊ spoáeczeĔstwa informacyjnego.5
Dysponentami Ğrodków przeznaczonych na realizacjĊ funkcji nr 22 są jednostki
realizujące zadania z zakresu koordynacji merytorycznej dziaáalnoĞci, planowania
strategicznego i operacyjnego, a takĪe obsáugi administracyjnej i technicznej
dysponenta. ĝrodki zgromadzone w ramach tej funkcji mają na celu:
- zapewnianie merytorycznej obsáugi organu administracji rządowej/kierownika
jednostki na rzecz utrzymania zgodnoĞci prowadzonej dziaáalnoĞci z celami polityki
rządu,
- zapewnianie warunków technicznych niezbĊdnych do prawidáowego i niezakáóconego
funkcjonowania urzĊdu,
- zapewnienie merytorycznej obsáugi Wojewody na rzecz utrzymywania zgodnoĞci
dziaáalnoĞci administracji rządowej w województwie z celami polityki rządu,
- zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzĊdu i sprawnej obsáugi pracowników.6
Funkcja Planowanie strategiczne oraz obsáuga administracyjna i techniczna obejmuje
dziaáalnoĞü, do której zalicza siĊ w szczególnoĞci:
a) merytoryczną koordynacjĊ dziaáalnoĞci dysponenta, planowania strategicznego
i operacyjnego, obsáugĊ merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzĊdu
centralnego. W gáównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i Ğwiadczenia na rzecz
pracowników odpowiedzialnych za wyĪej wymienioną dziaáalnoĞü, tj.:
- wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia,
- nagrody, premie, obowiązkowe skáadki i ubezpieczenia;
b) administracyjną obsáugĊ realizacji zadaĔ, tj.:
- wynagrodzenia i Ğwiadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody,
premie, obowiązkowe skáadki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsáugi
administracyjnej (kadr, ksiĊgowoĞci, obsáugi prawnej, zamówieĔ publicznych, kontroli
wewnĊtrznej i audytu, archiwum),
- wydatki związane z zewnĊtrznymi usáugami prawnymi, audytem, podatkami oraz
pozostaáymi usáugami dotyczącymi opáat czáonkowskich, zezwoleĔ, licencji, koncesji,
skáadowania dokumentów, transportu, remontów,
- ubezpieczenia osób, nieruchomoĞci i pojazdów,
- wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone
transakcje, przedáuĪenie waĪnoĞci karty, opáata za wydanie nowej karty, opáata za
transakcje bezgotówkowe, opáata za transakcje gotówkowe,
- materiaáy i usáugi związane z reprezentacją i promocją,
- ksiąĪki, prenumeraty, abonamenty,
5
6
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- znaczki, opáaty pocztowe, frankowanie, przesyáki kurierskie,
- wydatki związane z podróĪami sáuĪbowymi,
- kary i grzywny,
- darowizny pieniĊĪne i niepieniĊĪne,
- prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,
- Ğwiadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowników, np.: badania okresowe,
wykupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy
komputerze, dofinansowanie nauki, rekreacji i kultury (basen, teatr, kino),
- fundusz socjalny,
- wydatki związane z organizacją szkoleĔ wewnĊtrznych - przeprowadzane przez
wáasnych pracowników (wynajem hotelu w przypadku dojazdu z innej miejscowoĞci,
dojazdy, materiaáy szkoleniowe, wyĪywienie, itd.) oraz wydatki związane z organizacją
szkoleĔ prowadzonych przez wykonawców zewnĊtrznych,
- wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,
- wydatki związane ze spotkaniami wewnĊtrznymi i zewnĊtrznymi pracowników
(posiáki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, catering);
c) obsáugĊ techniczną realizacji zadaĔ, tj.:
- wynagrodzenia i Ğwiadczenia na rzecz pracowników obsáugi technicznej,
- noĞniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do
samochodów, wywóz Ğmieci,
- wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzĊtu
biurowego, wyposaĪenia, narzĊdzi, budowli, wartoĞci niematerialnych i prawnych
(licencji, oprogramowania komputerowego),
- serwis i materiaáy – eksploatacja bieĪąca, tj.: materiaáy eksploatacyjne (Īarówki,
wycieraczki, páyny, oleje, smary, materiaáy związane z serwisem i naprawą sprzĊtu
komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),
- serwis i naprawa – usáugi zewnĊtrzne związane z serwisem i naprawą sprzĊtów,
maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzĊtu komputerowego, samochodów,
- wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystoĞci,
- wydatki związane z uĪytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów,
internetu,
- wydatki związane z zakupem sprzĊtu informatycznego, licencji, oprogramowania,
- wyposaĪenie biura w meble i sprzĊt biurowy – kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty
cyfrowe, dyktafony,
- wydatki związane z zakupem materiaáów biurowych, np.: papier, dáugopisy, oáówki,
zszywacze, dziurkacze, noĪyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekáadki,
wizytówki,
- wydatki związane z wynajmem i dzierĪawą, np.: czynsze, dzierĪawy Ğrodków
trwaáych, wynajem samochodów.7

7
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BudĪet zadaniowy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony ĝrodowiska
(RDOĝ) w Szczecinie
Regionalna Dyrekcja Ochrony ĝrodowiska w Szczecinie (RDOĝ) w 2011 roku
realizuje nastĊpujące funkcje, cele, zadania i podzadania:
Funkcja 12: Ochrona i poprawa stanu Ğrodowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony ĝrodowiska w Szczecinie w ramach tej funkcji realizuje
dwa zadania:
a) 12.1. Ksztaátowanie bioróĪnorodnoĞci oraz
b) 12.7. Kontrola, monitoring stanu Ğrodowiska i przeciwdziaáanie powaĪnym awariom.
12.1. Ksztaátowanie bioróĪnorodnoĞci – celem tego zadania jest:
- zachowanie róĪnorodnoĞci biologicznej oraz zapewnienie jej trwaáoĞci i moĪliwoĞci
rozwoju,
- nadzorowanie sieci Natura 2000, w tym obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków
roĞlin i zwierząt cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy,
- zachowanie i ksztaátowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie.
Cele mają zostaü osiągniĊte poprzez wykonywanie zadaĔ statutowych, w tym:
wydawanie decyzji i postanowieĔ w zakresie lokalizacji i realizacji projektów
inwestycji, warunków zabudowy; opiniowanie oraz uzgadniania studiów uwarunkowaĔ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; uzgadnianie planów
zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa; opiniowanie i wydawanie
decyzji Ğrodowiskowych; przeprowadzanie regularnych kontroli i wizji terenowych
w formach ochrony przyrody realizowanych przez pracowników Wydziaáów Spraw
Terenowych. W ramach zadania: ksztaátowanie bioróĪnorodnoĞci realizowane są dwa
podzadania: 12.1.1. Realizacja sieci Natura 2000 oraz 12.1.2. Ochrona przyrody
i krajobrazu, w tym parki narodowe.
W szczególnoĞci w/w cele są realizowane poprzez:
9 opracowanie planów zadaĔ ochronnych i planistycznych dla obszarów Natura
2000,
9 dziaáania ochrony czynnej siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym,
9 wydawanie opinii i uzgodnieĔ dotyczących utrzymania wáaĞciwego stanu
ochrony siedlisk gatunków w związku z realizacją przedsiĊwziĊü i dziaáaĔ,
9 realizacjĊ celów ochrony w rezerwatach przyrody, w tym przygotowanie
dokumentów stanowiących podstawĊ ich funkcjonowania i wykonywanie
dziaáaĔ ochrony czynnej rezerwatów przyrody,
9 wykonywanie dziaáaĔ związanych z ochroną gatunkową roĞlin i zwierząt,
w tym regulowanie zobowiązaĔ Skarbu PaĔstwa wynikających z ochrony
gatunkowej zwierząt,
9 wydawanie opinii i uzgodnieĔ dotyczących ochrony walorów przyrodniczych,
w tym przy okreĞlaniu funkcji i warunków zagospodarowania terenów.
Do monitorowania realizacji zadania 12.1. Ksztaátowanie bioróĪnorodnoĞci są uĪywane
nastĊpujące mierniki:
- Liczba opracowanych dokumentacji dla planów zadaĔ ochronnych,
- Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano plany ochrony.
- Powierzchnia ekosystemów objĊtych zabiegami ochronnymi
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12.7. Kontrola, monitoring stanu Ğrodowiska i przeciwdziaáanie powaĪnym
awariom.
Na realizacjĊ zadania 12.7. skáada siĊ jedno podzadanie: 12.7.3. Kontrola przestrzegania
prawa ochrony Ğrodowiska oraz prowadzenie postĊpowaĔ administracyjnych.
Celem tego zadania jest ocena przestrzegania przepisów o ochronie Ğrodowiska oraz
decyzji ustalających warunki korzystania ze Ğrodowiska oraz zapewnienie realizacji
zadaĔ w zakresie wáaĞciwego stanu Ğrodowiska z jednoczesnym uwzglĊdnieniem zasady
zrównowaĪonego rozwoju, poprzez strategiczną ocenĊ oddziaáywania na Ğrodowisko
w planowaniu przestrzennym, koordynacja funkcjonowania systemu pozwoleĔ
zintegrowanych, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostĊpnych
technikach, a takĪe ochrona stanu Ğrodowiska przed negatywnym wpáywem czynników
cywilizacyjnych prowadzona przy pomocy narzĊdzi administracyjnych, sądowych.
Cel ma zostaü osiągniĊty poprzez: realizacjĊ przez RDOĝ projektu polegającego na
wspóáfinansowaniu ze Ğrodków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013
wynagrodzeĔ (wraz z pochodnymi) pracowników RDOĝ zajmujących siĊ zagadnieniami
obszarów Natura 2000 oraz ocen oddziaáywania na Ğrodowisko. Projekt
nr POPT.01.01.00-00-217/11 pn „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników
Generalnej Dyrekcji Ochrony ĝrodowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w 2011 roku” realizowany jest w ramach dziaáania 1.1 Wsparcie
Zatrudnienia.
Do monitorowania realizacji zadania 12.7. Kontrola, monitoring stanu
Ğrodowiska i przeciwdziaáanie powaĪnym awariom jest uĪywany miernik: liczba
prowadzonych postĊpowaĔ i wydanych decyzji.
Funkcja 22: Planowanie strategiczne oraz obsáuga administracyjna i techniczna
Regionalna Dyrekcja Ochrony ĝrodowiska w Szczecinie w ramach tej funkcji realizuje
zadanie 22.2. Obsáuga administracyjna, które ma na celu zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzĊdu i jako miernik wykorzystuje tu wartoĞü logiczną.
Regionalna Dyrekcja Ochrony ĝrodowiska w Szczecinie jako jednostka budĪetowa
obowiązkowo sporządza plan finansowy w ujĊciu tradycyjnym oraz w ukáadzie
zadaniowym. Ponadto w ciągu roku sporządza siĊ miesiĊczne zestawienia dotyczące
zmian w planie budĪetu zadaniowego oraz dwa razy do roku sprawozdanie z wykonania
wydatków budĪetu paĔstwa w ukáadzie zadaniowym w formie tabelarycznej oraz
opisowej. W tym celu wykorzystuje siĊ nastĊpujące formularze:
BZ-1 Zestawienie planowanych wydatków z budĪetu paĔstwa w ukáadzie zadaniowym
na nastĊpny rok budĪetowy;
BZ-2–Zestawienie planowanych wydatków z budĪetu paĔstwa, paĔstwowych funduszy
celowych oraz innych Ĩródeá w ukáadzie zadaniowym na nastĊpny rok budĪetowy;
BZ-3–Zestawienie planowanych wydatków z budĪetu paĔstwa w ukáadzie zadaniowym
na dwa kolejne lata.

ZakoĔczenie
WdroĪenie budĪetu zadaniowego ma przeáomowe znaczenie dla sektora
finansów publicznych. Przekáada siĊ bezpoĞrednio na politykĊ wydatkową sektora
publicznego, gdzie wydatki stają siĊ waĪnym instrumentem polityki spoáecznogospodarczej paĔstwa. BudĪet zadaniowy stanowi efektywne narzĊdzie zarządzania
ukierunkowane na osiąganie zaplanowanych celów. DziĊki wprowadzeniu budĪetu
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zadaniowego moĪna poprawiü terminowoĞü realizacji zadaĔ, ze wzglĊdu na ich
wczeĞniejszą znajomoĞü. Idea wprowadzenia i realizowania zasadniczych celów
w ukáadzie budĪetu zadaniowego pozwala w sposób kompleksowy dokonywaü
monitoringu prowadzonych dziaáaĔ tak pod wzglĊdem ich celowoĞci, przejrzystoĞci,
gospodarnoĞci, jak i efektywnoĞci. Ponadto umoĪliwia ona dokonywanie porównaĔ oraz
analiz odchyleĔ stanów oczekiwanych, w zakresie realizowanych zadaĔ, od przyjĊtych
zaáoĪeĔ. Cechą, która odróĪnia budĪet zadaniowy od budĪetu tradycyjnego jest to, Īe
w przypadku budĪetu w ukáadzie zadaniowym wydatki publiczne są ujĊte w wieloletnim
(zazwyczaj trzy – lub szeĞcioletnim) planie budĪetowym z wyznaczonym okresem
rocznego limitu.8 W związku z tym cele uáamkowe (poziom operacyjny), które bĊdą
realizowane w okresie jednego roku, bĊdą sáuĪyü realizacji zadaĔ wieloletnich (poziom
strategiczny). Wszystkie realizowane zadania i programy mogą byü takĪe poddawane
permanentnej ocenie – tak w trakcie ich trwania, jak i po ich zakoĔczeniu.
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Summary
Implementation of performance budgeting has critical meaning for the public finance
sector. It presents effective instrument of management on achievement of planned purpose direct.
Idea of performance budgeting allows to complex manner monitoring of led operation so in
respect their clarity, economy, as well as efficiency. Besides, it enables executing of comparison
and presents analyses of deviations desired, in range of realized task, from accepted foundation.
Within the confines of budget all realize task and programs can be subjected in the course of their
enduring permanent estimate also, as well as for their completion.
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