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Rola uczelni wyĪszych w przygotowaniu kadr
do wdraĪania budĪetu zadaniowego
The Role of Universities in Educating Staff Qualified
in Task Budget Implementation
Uczelnie powinny wzmocniü swą pozycjĊ na rynku instytucji oferujących usáugi z zakresu
przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy (w tym wdraĪania budĪetu zadaniowego). Celem
artykuáu jest próba zaprezentowania potencjaáu uczelni w ksztaáceniu kadr z zakresu budĪetu
zadaniowego oraz wskazanie barier w realizacji tego przedsiĊwziĊcia.

WstĊp
BudĪet zadaniowy jest metodą zarządzania finansami publicznymi w której
wykorzystuje siĊ informacjĊ o wynikach realizacji zadaĔ publicznych. Metoda ta jest
stosowana i wprowadzana w systemach finansów publicznych wielu krajów
czáonkowskich OECD (m.in. we Francji jako tzw. LOLF, w Wielkiej Brytanii jako system
PSA, a w USA jako narzĊdzie PART), a takĪe jest zalecana przez KomisjĊ Europejską1.
Koncepcja ta zakáada zastąpienie tradycyjnego biurokratycznego modelu zarządzania
administracją przez model menedĪerski, czyli zastosowanie w sektorze publicznym zasad
i modeli zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym2. KoniecznoĞü wprowadzenia
nowego podejĞcia do zarządzania sektorem publicznym wynika z jednej strony
z rosnących oczekiwaĔ obywateli co do jakoĞci usáug publicznych przy jednoczesnej duĪej
niechĊci do podnoszenia podatków, czyli dąĪenia do otrzymywania „coraz wiĊcej za coraz
mniej”. Z drugiej zaĞ strony jest to podyktowane koniecznoĞcią realizacji dziaáaĔ
sáuĪących obniĪeniu deficytu sektora finansów publicznych. Konsekwencją bowiem
przekroczenia przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych jeszcze
w 2008 r. wartoĞci referencyjnej z Maastricht (3,0%) byáo podjĊcie przez RadĊ Ecofin
w 2009 r. decyzji o istnieniu w Polsce nadmiernego deficytu i równoczeĞnie wydanie
1
Prace nad polskim budĪetem zadaniowym są faktyczną realizacją zapisów znowelizowanej ustawy
o finansach publicznych z 2005 r. (art.: 35 ust. 3 pkt 1, 124 pkt 9, 158 ust. 3 pkt 9), a takĪe nowej ustawy
o finansach publicznych z 2009 r. (art.: 44, 138, 174, 175, 18). Stosowne zapisy są takĪe zawarte w: Programie
Konwergencji, Krajowym Programie Reform, Strategicznym Planie Rządzenia, Programie Operacyjnym
Kapitaá Ludzki (priorytet V - Dobre rządzenie).
2
Por. m.in. Podstawka M.: New Public Management – task – based budget in Poland. In: Communication and
Counseling in the Development of Rural Areas. K. KrzyĪanowska (ed). Warsaw University of Life Sciences
Publishing, Warsaw 2009
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rekomendacji dotyczącej redukcji nadmiernego deficytu do 2012 r. Dlatego teĪ
umiejĊtnoĞü konstruowania budĪetu zadaniowego staje siĊ kluczową umiejĊtnoĞcią
w procesie realizacji zadaĔ publicznych.
Rozszerzenie oferty dydaktycznej o problematykĊ budĪetu zadaniowego jest dobrym
przykáadem na wzmocnienie pozycji uczelni wyĪszych na rynku instytucji Ğwiadczących
usáugi z zakresu ksztaácenia kadr dla potrzeb rynku pracy. Wiodącą rolĊ w tym obszarze
powinny sprawowaü uniwersytety ekonomiczne oraz uczelnie z wydziaáami nauk
ekonomicznych. Tego typu dziaáania wpisują siĊ w faktyczną realizacjĊ tzw. „trzeciej
misji” uczelni. Obok bowiem tradycyjnych zadaĔ uniwersytetu (ksztaácenie i realizacja
badaĔ naukowych) uczelnie powinny zadbaü o relacje z sektorem: przedsiĊbiorstw,
publicznym oraz pozarządowym (np. wspóápraca uczelni z pracodawcami w celu
dostosowania programów ksztaácenia do wymagaĔ rynku pracy)3. Tematyka związana
z budĪetem zadaniowym stanowiáaby dobry przykáad poszerzenia palety moĪliwoĞci
podwyĪszania kwalifikacji zawodowych oferowanych przez uczelniĊ (np. uczelnie rolnicze
mogáyby wspieraü kadry w obszarze dwóch funkcji budĪetu paĔstwa: 12 - Ochrona
i poprawa stanu Ğrodowisk; 21 - Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej). Celem
artykuáu jest próba zaprezentowania potencjaáu uczelni w ksztaáceniu kadr z zakresu
budĪetu zadaniowego oraz wskazanie barier w realizacji tego przedsiĊwziĊcia.

Niewykorzystany potencjaá uczelni w zakresie ksztaácenia kadr
z wdraĪania budĪetu zadaniowego
Niewykorzystany potencjaá uczelni w zakresie ksztaácenia kadr z wdraĪania budĪetu
zadaniowego to w gáównej mierze nie w peáni wykorzystany zasób wiedzy nauczycieli
akademickich potwierdzony m.in. realizacją ekspertyz na rzecz Ministerstwa Finansów.
Szczególnie cennym zasobem wiedzy jest np. opracowanie ekspertyzy dotyczącej
opracowania bazy mierników dla poszczególnych funkcji, zadaĔ i podzadaĔ
zamieszczonych w zadaniowym planie wydatków (budĪet zadaniowy) na rzecz
umoĪliwienia oceny ich realizacji pod wzglĊdem: istotnoĞci, skutecznoĞci, efektywnoĞci,
uĪytecznoĞci i trwaáoĞci. Nauczyciele akademiccy wykonujący tego typu ekspertyzy
(termin realizacji wynosi na ogóá 150 dni) potrafią:
1. Dokonaü przeglądu mierników stosowanych w budĪetach zadaniowych krajów OECD
oraz dotychczas stosowanych mierników w zadaniowych planach wydatków w Polsce
(np. dla funkcji 21: Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej obejmującej nastĊpujące
zadania:
21.1 wspieranie rozwoju produkcji roĞlinnej i ochrona roĞlin uprawnych,
21.2 wspieranie rozwoju produkcji zwierzĊcej i hodowli zwierząt,
21.3 ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie
weterynarii,
21.4 ksztaátowanie ustroju rolnego paĔstwa,
21.5 wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,
21.6 wspieranie rybactwa Ğródlądowego i ryboáówstwa morskiego,
21.7 realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
3

Diagnoza stanu szkolnictwa wyĪszego w Polsce. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum:
Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut BadaĔ nad Gospodarka Rynkową. Listopad 2009, s. 96.
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21.8 nadzór nad zdrowotną jakoĞcią Ğrodków spoĪywczych pochodzenia zwierzĊcego
w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i skáadowania,
21.9 informatyzacja dziaáalnoĞci i budowa spoáeczeĔstwa informacyjnego).
Liczba mierników stosowanych w innych krajach zamieszczonych na liĞcie mierników
nie moĪe byü mniejsza niĪ 40 mierników (przy czym musi byü przedstawione co
najmniej: po piĊü przykáadów miernika oddziaáywania, 10 przykáadów miernika
rezultatu, a takĪe 20 przykáadów miernika produktu dla kaĪdej funkcji). Natomiast liczba
mierników krajowych wszystkich typów (mierniki: oddziaáywania, rezultatu, produktu)
powinna byü wyczerpująca. Dla kaĪdego z mierników naleĪy podaü definicjĊ lub opis
celów, których stopieĔ osiągniĊcia mierzy dany miernik, a ponadto – trzy ostatnie
dostĊpne bazowe wartoĞci dla kaĪdego z tych mierników (przedstawione osobno
w podziale dla kaĪdego roku w okresie trzech ostatnich lat), wraz z podanym okresem
sprawozdawczym i Ĩródáem danych. Poszczególne mierniki zamieszczone na liĞcie
mierników muszą siĊ od siebie róĪniü w istotny sposób zakresem i przedmiotem oraz ich
merytoryczną definicją. TreĞü cytowanych mierników bĊdących przykáadami
zagranicznymi, mierzące je cele, a takĪe wartoĞci bazowe i docelowe (planowane
wykonanie) muszą zostaü przetáumaczone na jĊzyk polski. Komentarz do kaĪdego
z mierników, stanowiący recenzjĊ jego przydatnoĞci, musi zawieraü minimum 150
znaków pisma maszynowego.
2. Skonstruowaü model bazy mierników dla wybranego obszaru paĔstwa. KaĪdy miernik
umieszczony w modelu bazy powinien byü uszczegóáowiony w taki sposób aby zawieraá
– jako niezbĊdne - nastĊpujące elementy konstrukcyjne:
1) podanie nazwy i typu tego miernika oraz jednostki jego miary;
2) podanie definicji celu, który ma byü mierzony za pomocą danego miernika;
3) podanie trzech ostatnich dostĊpnych rocznych wartoĞci bazowych danego miernika
(przedstawionych osobno w podziale dla kaĪdego roku, w okresie trzech ostatnich lat);
4) opis Ĩródáa uzyskiwania danych do oceny wykonania danego miernika, wraz ze
sposobem jego wyliczania, a takĪe opisem czĊstotliwoĞci i sposobu pomiaru (okres
sprawozdawczy)4;
5) w przypadku propozycji analogicznych do zagranicznych naleĪy podaü kraj oraz
instytucjĊ stosującą podobne zastosowania, a takĪe – w miarĊ moĪliwoĞci – ich
ewentualne funkcjonowanie w dokumentach strategicznych.
Mierniki umieszczone w modelu bazy mierników powinny:
- umoĪliwiaü okreĞlanie stopnia realizacji celów (mierzyü skutecznoĞü
i efektywnoĞü realizacji funkcji/zadaĔ/podzadaĔ),
- byü moĪliwie spójne z miernikami okreĞlonymi dla innych podmiotów
realizujących budĪet w ukáadzie zadaniowym,
- mierzyü tylko to, na co wykonawca funkcji/zadania/podzadania ma bezpoĞredni
wpáyw,
- posiadaü wiarygodne i szybko dostĊpne Ĩródáo danych,
- przy formuáowaniu mierników powinna byü zapewniona ich spójnoĞü
z poziomami okreĞlonymi w dokumentach strategicznych,
4

W przypadku jeĞli miernik jest odwzorowaniem rozwiązaĔ autorskich, zagranicznych lub miĊdzynarodowych
naleĪy dodatkowo przedstawiü postulowane Ĩródáo uzyskania danych do monitorowania i ewaluacji poziomu
tego miernika.
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mieü charakter trwaáy, tj. byü zdefiniowane w sposób umoĪliwiający ciągáoĞü
ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,
- byü adekwatne do stopnia realizacji postawionych celów oraz powinny
skutecznie i efektywnie oddawaü rzeczywisty obraz badanego obszaru.
Wybór kaĪdego z zaproponowanych mierników musi byü takĪe uprzednio
skonsultowany - w trybie roboczym - z osobą reprezentującą Zamawiającego,
odpowiednim resortem, a ponadto uzyskaü akceptacjĊ Zamawiającego.
Wykonanie powyĪszej ekspertyzy w sposób akceptowalny przez zamawiającego
oznacza koniecznoĞü legitymowania siĊ przez nauczyciela akademickiego
wszechstronną interdyscyplinarną wiedzą z zakresu finansów, ekonomii, administracji,
prawa, branĪy merytorycznej (np. ochrony Ğrodowiska), stanu rozwiązaĔ zagranicznych
itp. To niezwykle cenny potencjaá wiedzy pracowników wydziaáu.
Niewykorzystany potencjaá uczelni w zakresie ksztaácenia kadr z wdraĪania budĪetu
zadaniowego to takĪe brak chĊci do czerpania z doĞwiadczeĔ nauczycieli akademickich certyfikowanych ekspertów z listy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR)
w zakresie oceny wniosków unijnych Ten typ doĞwiadczenia zawodowego nauczycieli
akademickich mógáby byü czynnikiem wspierającym proces ksztaácenia kadr z zakresu
budĪetu zadaniowego skierowany do przedstawicieli:
- administracji samorządowej,
- szeroko pojĊtej spoáecznoĞci pozaakademickiej.
Wybór ww. grup odbiorców jest podyktowany opisem grup docelowych (beneficjentów
UE) zawartym w dokumentacji konkursowej – np. w Programie Operacyjnym Kapitaá
Ludzki (POKL) w priorytecie:
- IV Szkolnictwo wyĪsze – poddziaáanie 4.1.1.: Wzmocnienie potencjaáu
dydaktycznego uczelni;
- V Dobre rządzenie - Dziaáanie 5.2.: Wzmocnienie potencjaáu administracji
samorządowej.
Nauczyciele – eksperci MRR mogliby sáuĪyü pomocą w przygotowaniu przez uczelniĊ
wniosków unijnych dziĊki zdobytemu doĞwiadczeniu w ocenie:
1. JakoĞci projektu (np. ocena uzasadnienia potrzeby realizacji projektu w kontekĞcie
celów szczegóáowych okreĞlonych dla danego Priorytetu POKL; adekwatnoĞci doboru
instrumentów sáuĪących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej).
2. Beneficjenta (np. ocena wiarygodnoĞci - doĞwiadczenie w zarządzaniu projektami,
potencjaá instytucjonalny).
3. Finansowania projektu - ocena:
- niezbĊdnoĞci wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów,
- efektywnoĞci wydatków projektu (relacja nakáad/rezultat),
- kwalifikowalnoĞci wydatków5.
Wysoka pozycja rankingowa wniosku gwarantuje moĪliwoĞü sfinansowania przez
uczelniĊ w ramach POKL:
- priorytetu V: szkoleĔ z budĪetu zadaniowego i planowania finansowego dla
jednostek samorządu terytorialnego (JST);
5

I. Kowalska: Absorpcja Ğrodków unijnych na projekty edukacyjne – problem z oceną wniosków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki. W: Finanse gmin jako instrument zrównowaĪonego rozwoju i budowy
spoáeczeĔstwa obywatelskiego. WyĪsza Szkoáa MenedĪerska w Warszawie, Warszawa 2008, s. 203 – 210.
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priorytetu IV: realizacji nowego kierunku studiów podyplomowych jakim moĪe
byü budĪet zadaniowy; organizacji (z wykorzystaniem wáasnego potencjaáu
kadrowego) specjalistycznych kursów i szkoleĔ, których zakres przedmiotowy
odzwierciedla potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.
Niewykorzystany potencjaá uczelni moĪna takĪe zdiagnozowaü jako brak
wáaĞciwego upowszechnienia istniejącej juĪ oferty dydaktycznej uczelni z zakresu
wdraĪania budĪetu zadaniowego. JeĪeli uczelnia proponuje z tego obszaru
merytorycznego:
- bloki tematyczne w ramach obligatoryjnych zajĊü dydaktycznych z finansów
publicznych,
- odrĊbny przedmiot o wymiarze co najmniej 30 godzin w puli przedmiotów do
wyboru,
- odrĊbny przedmiot w ofercie studiów podyplomowych,
- przygotowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,
- organizacjĊ staĪy dla studentów w departamentach Ministerstwa Finansów
odpowiedzialnych za wdraĪania budĪetu zadaniowego;
to miáo byáoby oczekiwaü rekomendacji w Ğrodowisku branĪowym takiej uczelni np.
przez krajowego koordynatora ds. budĪetu zadaniowego.

Bariery proceduralne w realizacji procesu ksztaácenia kadr z zakresu
budĪetu zadaniowego
Typowym odbiorcą oddziaáywaĔ dydaktycznych nauczycieli akademickich są ich
studenci. Tymczasem najwiĊksze zapotrzebowanie na szkolenia kadr z zakresu
wdraĪania budĪetu zadaniowego jest skierowane do dysponentów Ğrodków
budĪetowych. Zleceniodawcą tego typu szkoleĔ jest Ministerstwo Finansów. Organizuje
ono postĊpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia
w dziedzinie budĪetowania zadaniowego w administracji publicznej. PostĊpowanie to
jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ
publicznych6. Lektura specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nie uáatwia
uczelniom podjĊcia decyzji o przystąpieniu do przetargu. Decyduje o tym przede
wszystkim szeroki zakres przedmiotu zamówienia. Dla przykáadu w ramach zamówienia
na szkolenia w dziedzinie budĪetowania zadaniowego w administracji publicznej w roku
2011 wykonawca jest zobligowany zrealizowaü szkolenia, ujĊte w postaci czterech
komponentów szkoleniowych:
1 – dla trenerów (2 szkolenia dla 3 grup szkoleniowych);
2 – dla grupy zarządczej (1 szkolenie zagraniczne – wizyta studyjna dla 2 grup
szkoleniowych oraz 1 szkolenie krajowe dla 1 grupy szkoleniowej);
3 – dla grupy kierowniczej (1 szkolenie dla 1 grupy szkoleniowej);
4 – dla grupy operacyjnej (1 szkolenie dla 120 grup szkoleniowych).
KaĪdy komponent jest szczegóáowo opisany w zakresie wymaganych treĞci ksztaácenia.
Zakres tematyczny zagadnieĔ do omówienia w trakcie szkoleĔ jest dostosowany do
profilu odbiorcy (por. tab. 1 i 2).

6

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.
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Tabela 1. Zakres tematyczny komponentu I szkolenia z zakresu budĪetu zadaniowego.
KOMPONENT 1 – SZKOLENIE DLA TRENERÓW – 2 szkolenia dla 3 grup szkoleniowych
Lp.
1.
2.

Zakres tematyczny zagadnieĔ do omówienia w trakcie szkoleĔ
Omówienie uzasadnienia do ustawy budĪetowej na 2011 r. oraz projektu uzasadnienia do ustawy
budĪetowej na rok 2012
Przegląd zagadnieĔ dotyczących budĪetowania zadaniowego - podstawowe koncepcje i najnowsze
Ğwiatowe trendy

3.

Omówienie raportu OECD

4.

BudĪet zadaniowy jako narzĊdzie zarządzania finansami publicznymi

5.

Zarządzanie przez cele w kontekĞcie budĪetu zadaniowego i planowania wieloletniego

6.

Kontrola zarządcza, budĪet zadaniowy oraz zarządzanie ryzykiem

7.

Spójna budowa celów i mierników

8.

Analiza ryzyka realizacji zaplanowanych celów

9.

Cele i mierniki na poziomie funkcji prezentowane w WPFP

10.

Powiązanie klasyfikacji tradycyjnej z zadaniową, szczególnie na poziomie paragrafy-dziaáania
(zasady kalkulacji i rozliczania wydatków)

11.

Rozliczanie wydatków osobowych, bieĪących i majątkowych

BUZA – aplikacja wspomagająca planowanie wydatków budĪetu paĔstwa w ukáadzie zadaniowym –
warsztaty (instalacja aplikacji, budowa aplikacji i wynikające z niej ograniczenia, zakres danych
zawartych w aplikacji, praca z aplikacją, szukanie pomocy, üwiczenia praktyczne).
ħródáo: SIWZ do postĊpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Szkolenia
w dziedzinie budĪetowania zadaniowego w administracji publicznej w 2011 r.” – ogáoszenie Ministerstwa
Finansów z dnia z dnia 10/06/2011.
12.

Zleceniodawca nie dopuszcza moĪliwoĞci skáadania ofert czĊĞciowych lub
wariantowych. Dla uczelni jako potencjalnego oferenta oznacza to koniecznoĞü
dysponowania kilkunastoma specjalistami z zakresu budĪetu zadaniowego. JeĪeli
uczelnia ma zbyt maáo wáasnej kadry to musi pozyskaü kadrĊ z innych uczelni (co
oznacza najczĊĞciej stworzenie konsorcjum). Skompletowanie odpowiedniego liczebnie
zespoáu o wysokich kwalifikacjach moĪe byü problematyczne (zbyt maáo pracowników
specjalizujących siĊ z tego zakresu finansów publicznych). Wykáadowcą moĪe byü
wprawdzie osoba posiadająca jedynie tytuá magistra w dziedzinie ekonomii, nauk
spoáecznych lub politycznych, ale musi jednoczeĞnie mieü udokumentowane
doĞwiadczenie w zakresie prowadzenia szkoleĔ w obszarze budĪetu zadaniowego
(zespóá co najmniej 10 osób – nauczyciele akademiccy rzadko mają udokumentowany
dorobek z tego zakresu w tej formie)7.

7
W ofercie naleĪy udokumentowaü, Īe w ciągu ostatnich 3 lat przed upáywem terminu skáadania ofert, a jeĪeli
okres prowadzenia dziaáalnoĞci jest krótszy - w tym okresie, wykonano usáugi szkoleniowe polegające na
organizacji co najmniej 80 szkoleĔ (grup szkoleniowych) w ciągu jednego roku kalendarzowego w trakcie
których przeszkolono co najmniej 1600 osób o áącznej wartoĞci co najmniej: 900 000 záotych.
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Tabela 2. Zakres tematyczny komponentu II szkolenia z zakresu budĪetu zadaniowego.
KOMPONENT 2 – SZKOLENIE DLA GRUPY ZARZĄDZAJĄCEJ – 1 szkolenie zagraniczne –
wizyta studyjna dla 2 grup szkoleniowych oraz 1 szkolenie krajowe dla 1 grupy szkoleniowej
Lp.

Zakres tematyczny zagadnieĔ do omówienia w trakcie szkoleĔ.

1)

Szkolenie zagraniczne - wizyta studyjna

a)

Reforma budĪetowa we Francji – zaáoĪenia i wdraĪanie budĪetu zadaniowego.
- Ustawa organiczna o ustawach finansowych (LOLF);
- WdraĪanie reformy;
- Instytucje odpowiedzialne za wdroĪenie;
- Rola parlamentu i rządu w przygotowywaniu budĪetu zadaniowego.

b)

Charakterystyka budĪetu zadaniowego we Francji.
- Struktura budĪetu zadaniowego;
- Strategia, cele i mierniki;
- Kontrola i ocena wykonywania ustaw finansowych.

c)

Dostosowanie zasad rachunkowoĞci do wymogów budĪetu zadaniowego

d)

System informatyczny wspomagający obsáugĊ budĪetu paĔstwa w ukáadzie zadaniowym

2)

Szkolenie krajowe - sesja szkoleniowa w kraju

a)

Przegląd zagadnieĔ dotyczących budĪetowania zadaniowego - podstawowe koncepcje i najnowsze
Ğwiatowe trendy.

b)

Zarządzanie przez cele w kontekĞcie budĪetu zadaniowego i planowania wieloletniego

c)

Organizacja i zarządzanie procesami: planowania, monitoringu, sprawozdawczoĞci i ewaluacji budĪetu
zadaniowego w jednostce.

d)

BudĪet zadaniowy - efektywnoĞü jako podstawa procesów decyzyjnych.

e)

Wykorzystanie informacji z wykonania w ukáadzie zadaniowym do efektywnego planowania
wydatków.

f)

Zarządzanie finansami publicznymi w warunkach niepewnoĞci.

g)

Kontrola zarządcza, budĪet zadaniowy oraz zarządzanie ryzykiem.

h)

WPFP jako dokument uwzglĊdniający cele Ğredniookresowej strategii rozwoju kraju i kierunki polityki
spoáeczno-gospodarczej.

i)

Cele i mierniki na poziomie funkcji prezentowane w WPFP.

ħródáo: SIWZ do postĊpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Szkolenia
w dziedzinie budĪetowania zadaniowego w administracji publicznej w 2011 r.” – ogáoszenie Ministerstwa
Finansów z dnia z dnia 10/06/2011.

Wykonawca poza przeprowadzeniem szkoleĔ jest teĪ dodatkowo zobowiązany
w ramach zamówienia do:
1. Przeprowadzenia naboru uczestników szkoleĔ realizowanych w ramach
poszczególnych komponentów.
2. Wyznaczenia zgodnie wytycznymi zawartymi w SIWZ miejsca szkoleĔ. Na przykáad
przy realizacji komponentu I szkolenia bĊdą organizowane w àodzi i Olsztynie.
W kaĪdym mieĞcie odbĊdzie siĊ jedno szkolenie dla 3 grup szkoleniowych.
3. W ramach organizacji szkolenia zagranicznego - wizyty studyjnej Wykonawca
powinien zapewniü m.in.:
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3.1.

Prelegentów związanych z obszarem budĪetowania zadaniowego, bĊdących
przedstawicielami wyĪszego szczebla instytucji francuskich powiązanych
z tematyką budĪetowania zadaniowego, w tym przede wszystkim Ministerstwa
BudĪetu, Rachunków Publicznych, SáuĪby Cywilnej i Reformy PaĔstwa (Ministere
du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la Reforme de
l’Etat) ze szczególnym uwzglĊdnieniem nastĊpujących komórek/ jednostek
organizacyjnych: Dyrekcja Generalna ds. Finansów Publicznych (Direction General
des Finances Publique), Dyrekcja ds. BudĪetu (Direction du Budget, w tym Mission
Performance de la Gestion Publique), Ministerialna SáuĪba Kontroli BudĪetowej
i Rachunkowej (Service du controle budgetaire et comptable ministeriel) oraz
innych instytucji, jak np.: MiĊdzyministerialnego Komitetu Audytu Programów (Le
Comite interministerial d’audit des programmes – CIAP), Trybunaáu
Obrachunkowego (Cour des comptes), Instytutu zarządzania publicznego i rozwoju
gospodarczego – Szkoáa LOLF (Institut de la gestion publique et du development
economique – Ecole de la LOLF), AIFE (Agence pour l’informatique financière de
l’État), Parlamentarnej Komisji ds. Finansów Publicznych, poszczególnych
ministerstw - w zakresie budĪetowania zadaniowego.
3.2. Zabezpieczenia sal wykáadowych odpowiednio oznakowanych i wyposaĪonych
w sprzĊt multimedialny (laptop, rzutnik
3.3. Dwóch opiekunów kaĪdej grupy szkoleniowej - osoby biegle wáadające jĊzykiem
francuskim i polskim odpowiedzialne za aspekty organizacyjne, biorące udziaá
w szkoleniu zagranicznym - wizycie studyjnej wraz z uczestnikami szkolenia.
3.4.Transport lotniczy uczestników z Polski do ParyĪa i z powrotem.
4. Zakwaterowanie uczestników szkolenia oraz przedstawicieli Zamawiającego
w obiektach hotelarskich, których lokalizacja jest bardzo precyzyjnie okreĞlona np. na
terenie àodzi w odlegáoĞci maksymalnie 1500 m w linii prostej od dworca PKP àódĨ
Fabryczna (gps wg satelitarnej mapy Polski - www.fullinfo.pl: 51°46’9’’, 19°28’3’’ lub
51.769340, 19.467751).
5. Caáodzienne wyĪywienie uczestników poszczególnych grup szkoleniowych,
uwzglĊdniając wykáadowców i przedstawicieli Zamawiającego, począwszy od kolacji
w dniu poprzedzającym rozpoczĊcie szkolenia a skoĔczywszy na Ğniadaniu w dniu
nastĊpującym po zakoĔczeniu szkolenia, obejmujące: Ğniadania, obiady skáadające siĊ
z przystawki, 2 daĔ gorących, surówki lub saáatki, deseru oraz napoju (kawa, herbata,
soki, woda mineralna), kolacje.
UwzglĊdniając fakt, Īe obsáuga szkoleĔ powinna byü zakoĔczona do 30 listopada
2011 r., a ogáoszenie o przetargu na realizacjĊ tych szkoleĔ zostaáo zamieszczone na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 10 czerwca 2011 r., naleĪy stwierdziü,
Īe trudno byáoby nauczycielom akademickim pogodziü wykonanie statutowych
obowiązków na uczelni z oczekiwanym zaangaĪowaniem siĊ w realizacjĊ przetargu.
Warto takĪe wspomnieü, iĪ do záoĪenia oferty przetargowej wymagane jest wadium.
W cytowanym przykáadzie przetargu wadium zostaáo ustalone w wysokoĞci 110 tys. zá8.
8
Wadium moĪe byü wnoszone w jednej lub kilku nastĊpujących formach:
1) w pieniądzu,
2) porĊczeniach bankowych lub porĊczeniach spóádzielczej kasy oszczĊdnoĞciowo-kredytowej, z tym Īe
porĊczenie kasy musi byü porĊczeniem pieniĊĪnym,
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Ten wymóg formalny moĪe nie zostaü speániony przez uczelniĊ w przypadku braku
zgody rektora. JeĪeli jednak nawet wymóg záoĪenia wadium zostanie dopeániony to
problematyczna pozostaje kwestia ustalenia ceny ofertowej. WysokoĞü tej ceny ma
kluczowe znaczenie, gdyĪ jest to jedyne kryterium wyboru oferty. A cena oferty brutto
musi obejmowaü wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym
koszty wykonania przedmiotu umowy, naboru uczestników, testów, przetwarzania
danych osobowych uczestników szkoleĔ, materiaáów szkoleniowych, dokonania
odbiorów, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw
zaleĪnych, opáaty i podatki, w tym podatek od towarów i usáug (VAT) oraz podatek
akcyzowy9. Nie moĪe wiĊc dziwiü fakt, ze w dotychczasowej praktyce wykonawcami są
niezwykle rzadko uczelnie. W roli wykonawców najczĊĞciej wystĊpują spóáki: cywilne,
z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią oraz akcyjne.

ZakoĔczenie
Umocnieniu pozycji uczelni w Ğrodowisku instytucji oferujących usáugi z zakresu
przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy (w tym wdraĪania budĪetu zadaniowego)
powinny sáuĪyü dwa wzajemnie siĊ uzupeániające mechanizmy motywacyjne stosowane
wobec pracowników:
I – zachĊty finansowe wobec nauczycieli akademickich áączących w swej pracy
realizacjĊ trzech misji uczelni (badania, dydaktyka, doĞwiadczenie praktyczne –
posiadane uprawnienia paĔstwowe).
II – zachĊty organizacyjne dla nauczycieli akademickich podnoszących swe kwalifikacje
praktyczne (np. moĪliwoĞü odbywania staĪy w przedsiĊbiorstwach, prowadzenia zajĊü
dydaktycznych razem z praktykiem, stworzenie komórki organizacyjnej zajmującej siĊ
przygotowaniem ofert przetargowych od strony administracyjno – finansowej).

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porĊczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.).
9
Cena oferty brutto musi byü wyliczona wedáug wzoru:
Cena oferty brutto = A + B1 + B2 + C + D
gdzie:
A – oznacza iloczyn ceny brutto przeszkolenia jednego uczestnika w ramach jednego szkolenia realizowanego
w komponencie 1 i liczby szkoleĔ w komponencie 1 (2 szkolenia) i maksymalnej liczby osób przeznaczonych
do
przeszkolenia w ramach komponentu 1 (60 osób)
B1 - oznacza iloczyn ceny brutto przeszkolenia jednego uczestnika szkolenia zagranicznego - wizyty studyjnej
w ramach komponentu 2 i maksymalnej liczby osób przeznaczonych do przeszkolenia w ramach wizyty
studyjnej realizowanej w komponencie 2 (40 osób)
B2 - oznacza iloczyn ceny brutto przeszkolenia jednego uczestnika szkolenia krajowego - jednodniowej sesji
szkoleniowej w kraju w ramach komponentu 2 i maksymalnej liczby osób przeznaczonych do przeszkolenia
w ramach jednodniowej sesji szkoleniowej w kraju w komponencie 2 (133 osoby)
C - oznacza iloczyn ceny brutto przeszkolenia jednego uczestnika w ramach szkolenia realizowanego
w komponencie 3 i maksymalnej liczby osób przeznaczonych do przeszkolenia w ramach komponentu 3 (133
osoby)
D - oznacza iloczyn ceny brutto przeszkolenia jednego uczestnika w ramach szkolenia realizowanego
w komponencie 4 i maksymalnej liczby osób przeznaczonych do przeszkolenia w ramach komponentu 4 (2400
osób).
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Summary
Universities should strenghten their position on the market of institutions offering services in the
field of educating staff that would fit the needs of the labour market (including staff qualified in
task budget implementation). The aim of the article is to make an attempt to present the potential
universities have in the field of educating staff qualified in task budget, as well as to indicate
barriers that impede the realization of this potential.
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