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Zmiany celów i mierników rezultatów w poszczególnych
zadaĔ z zakresu Ğrodowiska
The changes of purposes and results’ measures in
individual tasks within environment function
W artykule autorki podjĊáy próbĊ prezentacji i oceny zmian celów oraz mierników
rezultatów w poszczególnych zadaniach z zakresu funkcji 12. ĝrodowisko. AnalizĊ
przeprowadzono na podstawie danych zawartych w Ustawach budĪetowych – wydatki paĔstwa
w ukáadzie zadaniowym za lata 2009-2012.
W pierwszej czĊĞci artykuáu przedstawiono znaczenie i miejsce funkcji Ğrodowisko
w budĪecie zadaniowym. NastĊpnie przeprowadzono szczegóáową analizĊ dotyczącą zamian
zadaĔ, celów i mierników funkcji Ğrodowisko na przestrzeni 4 kolejnych lat. Zaprezentowano
równieĪ zmian dotyczące jednostek odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych zadaĔ a co za
tym idzie dysponentów Ğrodków przypisanych im w budĪecie zadaniowym.

WstĊp
Prace nad wprowadzeniem nowoczesnych metod zarządzania Ğrodkami
publicznymi prowadzone są w Polsce od kilku lat. Metody te zakáadają stopniowe
odchodzenie od biurokratycznego modelu administracji publicznej na rzecz modelu
managerskiego zarządzania finansami publicznymi. Szeroko zakrojone reformy sektora
finansów publicznych zostaáy ukierunkowane na zwiĊkszenie jego stabilnoĞci,
przejrzystoĞci, efektywnoĞci wydatkowania Ğrodków publicznych stąd i oszczĊdniejsze,
bardziej racjonalne i ukierunkowane prorozwojowo zarządzanie zasobami publicznymi.
ZaáoĪenia ustawowe zakáadają powiązanie budĪetu zadaniowego z Wieloletnim Planem
Finansowym PaĔstwa (WPFP), który obejmuje funkcje budĪetowe okreĞlające sposoby
realizacji poszczególnych celów strategicznych1., katalog mierników oraz niezbĊdnych
wydatków. Czteroszczeblowy ukáad konstrukcji budĪetu zadaniowego obejmuje:
funkcje, zadania, podzadania i dziaáania BudĪet zadaniowy wprowadza gospodarowanie
Ğrodkami publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane,
na rzecz osiągania okreĞlonych rezultatów, realizacji zadaĔ, mierzonych za pomocą

1

Cele strategiczne ujĊte są w dokumentach strategiczny mych paĔstwa tj. Dáugookresowa Strategia Rozwoju
Kraju (DSRK) – dokument horyzontalny, kompleksowy obejmujący co najmniej 15 lat, ĝredniookresowa
strategia Rozwoju Kraju (ĝSRK) – dokument zawierający uzgodnienia zawarte w DSRK o 4 do 10 letniej
perspektywie oraz inne strategie rozwoju – dokumenty odnoszące siĊ do obszarów wskazanych w ĝSRK.
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ustalonego systemu mierników.2 W 2006 roku do realizacji reformy polegającej na
wdroĪeniu budĪetu zadaniowego powoáany zostaá Departament BudĪetu Zadaniowego
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.3
Jedną z wyszczególnionych 22 funkcji budĪetu zadaniowego jest Funkcja 12
ĝrodowisko obejmująca zadania realizowane w ramach Strategii BezpieczeĔstwo
energetyczne i Ğrodowisko. W ramach prac wdroĪeniowych budĪetu zadaniowego do
funkcji Ğrodowisko ostatecznie zakwalifikowano 8 zadaĔ, na które w wydatkach budĪetu
paĔstwa na roku 2012 zaplanowano 3 077 mln zá. W ciągu ostatnich lat podziaá Ğrodków
pomiĊdzy poszczególne zadania jak i ich dysponentów ulegaá zmianom. W ustawie
budĪetowej na rok 2012 ponad poáowĊ Ğrodków funkcji 12 przewidziano na realizacjĊ
zadaĔ związanych z rozbudową infrastruktury ochrony Ğrodowiska.
W artykule podjĊto próbĊ prezentacji i oceny zmian celów oraz mierników
rezultatów w poszczególnych zadaniach z zakresu Ğrodowiska. AnalizĊ przeprowadzono
na podstawie danych zawartych w Ustawach budĪetowych – wydatki paĔstwa
w ukáadzie zadaniowym za lata 2009-2012. Najpierw przedstawiono znaczenie i miejsce
funkcji Ğrodowisko w budĪecie zadaniowym. NastĊpnie podjĊto szczegóáową analizĊ
zamian zadaĔ, celów i mierników funkcji Ğrodowisko na przestrzeni badanych lat.
Dokonano równieĪ prezentacji zmian wĞród jednostek odpowiedzialnych za realizacje
poszczególnych zadaĔ a co za tym idzie dysponentów Ğrodków przypisanych im
w budĪecie zadaniowym.

Znaczenie funkcji Ğrodowisko w budĪecie zadaniowym
WĞród zintegrowanych strategii rozwoju paĔstwa wyróĪniü moĪna StrategiĊ
BezpieczeĔstwo energetyczne i Ğrodowisko, do której zaliczono zadania z zakresu
rozwoju sektora energetycznego i rozwoju efektywnej energetycznie gospodarki oraz
zrównowaĪonego gospodarowania zasobami Ğrodowiska i poprawy jego stanu. Zgodnie
z zakresem tematycznym strategia ta bĊdzie realizowana w ramach zadaĔ,
wyszczególnionych w WPFP i budĪetach zadaniowych, dwóch funkcji z 22 funkcji
rozwojowych tj. funkcji 6 - Polityka gospodarcza kraju oraz funkcji 12 – ĝrodowisko.

2
Funkcje, bĊdące pierwszym poziomem klasyfikacji budĪetowej odzwierciedlają strategiczne zamierzenia
rządu i grupują wydatki jednego obszaru. Poszczególne funkcje skáadają siĊ kilku zadaĔ gáównych podzielnych
na podzadania.
Do zadaĔ przypisane zostaáy Ğrodki finansowe przeznaczone na osiągniĊcie celów funkcji paĔstwa, których
dysponentami moĪe byü jedna lub kilka instytucji bĊdących jednostkami odpowiedzialnymi za realizacjĊ
poszczególnych dziaáaĔ. NajniĪszym stopniem klasyfikacji o charakterze operacyjnym są podzadania, na
poziomie których wyszczególnia siĊ typy wydatków ze wzglĊdu na ich treĞü ekonomiczną.
Dla funkcji, zadaĔ i podzadaĔ naleĪy okreĞliü: cel/cele, które planuje siĊ osiągnąü w wyniku ich realizacji,
mierniki okreĞlające stopieĔ osiągniĊcia celów, planowane wydatki na dany rok budĪetowy i dwa kolejne lata,
Ĩródáa finansowania planowanych wydatków oraz jednostki realizujące. W celu zapienienia przejrzystoĞci
budĪetu zadaniowego ostatnim poziomem klasyfikacji budĪetowej są dziaáania obejmujące najwaĪniejsze
elementy procesu osiągania celów podzadania. SpoĞród szczebli klasyfikacji zadaniowej dziaáania jako jedyne
nie są ujmowane w budĪecie paĔstwa i powinny zostaü okreĞlone we wáasnym zakresie przez dysponentów
Ğrodków publicznych.
BudĪet zadaniowy, oprócz kosztów zadania i Ĩródeá ich finansowania, zawiera mierniki pozwalające okreĞliü
stopieĔ osiągniĊcia okreĞlonych celów.
3
M. Podstawka: Finanse. WYD PWN, Warszawa 2010, s. 135-136; M. Dylewski: Planowanie budĪetowe
w podsektorze samorządowym, Uwarunkowania procedury, modele. WYD Difin, Warszawa 2007, s. 53
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Zadaniowe plany wydatków budĪetu paĔstwa obejmują 22 funkcje, wĞród
których wydatki na funkcjĊ 12 – ĝrodowisko ksztaátują siĊ na poziomie 1 020 mln zá co
stanowiáo okoáo 0,32% wydatków w roku 2009, poprzez 3 868 mln zá tzn. 0,98%
wydatków w roku 2011 do poziomu 3 077 mln zá tj. 0,78% ogóáu zaplanowanych
wydatków budĪetu paĔstwa na rok 2012.
W ramach funkcji 12 – ĝrodowisko poprzez lata prac nad konstrukcją
i udoskonalaniem budĪetu zadaniowego zdefiniowanych zostaáo 8 zadaĔ (9 zadaĔ
w roku 2011), które w ustawie budĪetowej na rok 2012 ujĊte zostaáy jako:
Zadanie 12.1 - Ksztaátowanie bioróĪnorodnoĞci;
Zadanie 12.2 - Ksztaátowanie jakoĞci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaáanie
zmianom klimatu;
Zadanie 12.3 - Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi;
Zadanie 12.4 -Gospodarka odpadami;
Zadanie 12.5 -Gospodarowanie zasobami wodnymi;
Zadanie 12.6 - Rozbudowa infrastruktury ochrony Ğrodowiska;
Zadanie 12.7 - Kontrola, monitoring Ğrodowiska i przeciwdziaáanie zagroĪeniom
Ğrodowiska;
Zadanie 12.8 - Polityka ekologiczna paĔstwa.
Wykres 1. Struktura wydatków wedáug zadaĔ realizowanych w ramach funkcji 12. ĝrodowisko w latach
2009-2012

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Ustaw budĪetowych – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na
lata 2009-2012
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Wykres 2. Struktura Ğrodków wyszczególnionych w ramach wydatków funkcji 12 ĝrodowisko wg
dysponentów tych Ğrodków w latach 2009-2013

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Ustaw budĪetowych – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na
lata 2009-2012

W latach 2009-2012 w planach budĪetowych paĔstwa struktura wydatków na
poszczególne zadania funkcji Ğrodowisko wykazywaáa zmiany związane z pracami
wdroĪeniowo-doskonalącymi konstrukcji budĪetu zadaniowego w Polsce. W roku 2009
najwiĊkszy udziaá w wydatkach funkcji 12 wykazywaáy zadania 12.1 i 12.5 tzn.
z zakresu ksztaátowania bioróĪnorodnoĞci i gospodarowania zasobami wodnymi.
W ustawnie budĪetowej na rok 2012 wĞród wydatków paĔstwa na realizacjĊ zadaĔ
z zakresu Ğrodowiska najwiĊcej Ğrodków przewidziano na zadania 12.5 Gospodarowanie zasobami wodnymi i 12.6 - Rozbudowa infrastruktury ochrony
Ğrodowiska. Struktura wydatków wedáug zadaĔ realizowanych w ramach funkcji 12.
ĝrodowisko w latach 2009-2012 zostaáa zaprezentowana na wykresie 1.
Do realizacji poszczególnych zadaĔ funkcji Ğrodowisko zobowiązali zostali
Minister ĝrodowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewodowie - wykres 2.
NajwiĊkszą grupĊ zadaĔ, a co za tym idzie i najwiĊcej Ğrodków na ich realizacjĊ,
otrzymaá Minister wáaĞciwy do spraw Ğrodowiska.

Zmiany celów i mierników rezultatów w ramach poszczególnych
zadaĔ z zakresu funkcji 12. ĝrodowisko
W ramach funkcji 12. realizowanych jest 8 zadaĔ obejmujących dziaáalnoĞü
dysponentów w zakresie polityki ekologicznej paĔstwa, racjonalnego gospodarowania
zasobami naturalnymi oraz dziaáaĔ na rzecz ochrony Ğrodowiska. Poszczególnym
zadaniom z zakresu funkcji 12 ĝrodowisko ustawodawca przypisaá odpowiednie cele,
które mają byü realizowane przez poszczególnych dysponentów oraz zestaw mierników
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za pomocą których bĊdzie moĪna okreĞliü stopieĔ osiągniĊcia celu realizowanego
zadania.
W latach 2009-2012 zmianie ulegaáy nazwa funkcji oraz nazwy poszczególnych
zadaĔ. Nazwa funkcji zostaáa zmieniona w roku 2011 z Ochrona i poprawa stanu
Ğrodowiska na ĝrodowisko. W ramach tej funkcji zmienione zostaáy nazwy
nastĊpujących zadaĔ:
9 w roku 2012 zadanie 12.3 Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami
geologicznymi otrzyma brzmienie zadanie 12.3 Gospodarka zasobami
i strukturami geologicznymi;
9 w roku 2011 zadanie 12.4 Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne
nimi gospodarowanie zostaáo zmienione na zadanie 12.4 Gospodarka
odpadami;
9 zadanie 12.7 ulegáo dwukrotnej zmianie. W roku 2010 nastąpiáa pierwsza
zmiana – zadanie 12.7 Kontrola i monitoring stanu Ğrodowiska otrzymaáo nową
nazwĊ – zadanie 12.7 Kontrola, monitoring stanu Ğrodowiska
i przeciwdziaáanie awariom. Druga zmiana nastąpi w roku 2012, gdzie zadanie
12.7 otrzyma nastĊpującą nazwĊ - Kontrola, monitoring stanu Ğrodowiska
i przeciwdziaáanie zagroĪeniom Ğrodowiska;
9 w latach 2011-2012 ustawodawca postanowiá wprowadziü nowe zadanie mające
na celu realizacjĊ polityki ekologicznej paĔstwa. W roku 2011 zadanie 12.8
nosi nazwĊ Realizacja polityki ekologicznej paĔstwa, zaĞ w roku 2012 dostanie
ono nową nazwĊ – Polityka ekologiczna paĔstwa;
9 w roku 2012 ustawodawca postanawia usunąü zadanie 12.9 (12.8 – w latach
2009-2010) Informatyzacja dziaáalnoĞci i budowa spoáeczeĔstwa
informacyjnego.

Zadanie 12.1 Ksztaátowanie bioróĪnorodnoĞci
Celem zadania 12.1 Ksztaátowanie bioróĪnorodnoĞci w latach 2009-2011 byáo
zachowanie róĪnorodnoĞci biologicznej oraz zapewnienie jej trwaáoĞci i moĪliwoĞci
rozwoju. W ustawie budĪetowej na rok 2012 postanowiono zmieniü cel tegoĪ zadania na
zachowanie i ksztaátowanie wartoĞci przyrodniczych i krajobrazowych.
Na poziomie województwa w roku 2009 celami zadania byáy: zapewnienie
warunków do przetrwania roĞlinom i grzybom, zwierzĊtom i siedliskom przyrodniczym,
zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych i kulturowych obszarów
i obiektów chronionych oraz zapewnienie wáaĞciwej ochrony siedlisk i gatunków
wymienionych w dyrektywach UE. W latach 2010-2011 postanowiono utworzyü tylko
jeden cel, który uzyskaá nastĊpujące brzmienie zachowanie walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych. Rok 2012 przyniósá kolejną zmianĊ. Cel zadania
zawĊĪono do zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
PoniĪsza tabela prezentuje zmiany mierników rezultatu dla zadania 12.1
ksztaátowanie bioróĪnorodnoĞci w latach 2009-2011.
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Tabela 1. Zmiany mierników rezultatu dla zadania 12.1 Ksztaátowanie bioróĪnorodnoĞci w latach 2009-2012
2009
2010
2011
2012
9 procent udziaáu obszarów Natura 2000
9 powierzchnia
w ogólnej powierzchni kraju
9 powierzchnia
obszarów Natura 9 iloĞü obszarowych
9 powierzchnia ekosystemów objĊtych zabiegami obszarów
form ochrony
2000 dla, których
ochronnymi (ha)
Natura 2000
przyrody
opracowano plany
9 powierzchnia zalesieĔ w danym roku (ha)
dla, których
zadaĔ i/lub plany 9 powierzchnia na
9 liczba projektów, które uzyskaáy wsparcie (szt.) opracowano
której zachowano
ochrony (ha)
9 wskaĨnik terenów zrekultywowanych
plany zadaĔ
lub uksztaátowano
9 liczba dziaáaĔ
9 stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do i/lub plany
wartoĞci
dotyczących
wszystkich wydanych decyzji
ochrony (ha)
przyrodnicze lub
bioróĪnorodnoĞci
9 iloĞü obszarów, dla których opracowano plany 9 powierzchnia
krajobrazowe (ha)
9 powierzchnia
ochrony lub elementy planów ochrony wraz
obszarów
9 powierzchnia
obszarów
z iloĞcią siedlisk i gatunków roĞlin i zwierząt
9 liczba
obszarów
chronionych
w stosunku do których prowadzone są dziaáania obiektów
chronionych
9 liczba obiektów
ochronne, inwentaryzacje przyrodnicze lub
chronionych
chronionych
monitoring
Kursywą zaznaczano mierniki stosowane na poziomie województwa.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Ustaw budĪetowych – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na
lata 2009-2012

Zadanie 12.2 Ksztaátowanie jakoĞci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaáanie
zmianom klimatu
W ramach zadania 12.2 Ksztaátowanie jakoĞci powietrza atmosferycznego
i przeciwdziaáanie zmianom klimatu Ministerstwo ĝrodowiska ma na celu ograniczenie
emisji zanieczyszczeĔ do powietrza. W 2012 roku cel ten poszerzono o ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych i substancji zuboĪających warstwĊ ozonową i innych
substancji zanieczyszczających powietrze. W roku 2009 celem zadania 12.2 byáo
utrzymanie standardów jakoĞci Ğrodowiska. W 2010 roku postanowiono go zawĊziü do
ograniczenia emisji zanieczyszczeĔ do powietrza. Natomiast w roku 2012 postanowiono
rozszerzyü cel tej funkcji i zapisano go w nastĊpujący sposób – poprawa jakoĞci
powietrza i utrzymanie stabilnoĞci klimatu.
Tabela 2. Zmiany mierników rezultatu zadania 12.2 Ksztaátowanie jakoĞci powietrza atmosferycznego
i przeciwdziaáanie zmianom klimatu w latach 2009-2012
2009
2010
2011
2012
9 caákowita emisja gazów
9 iloĞü zanieczyszczeĔ emitowanych do 9 caákowita emisja
cieplarnianych (Gg/rok)
powietrza
gazów cieplarnianych
9 iloĞü
9 iloĞü dwutlenku siarki
9 zmniejszenie emisji zanieczyszczeĔ do 9 iloĞü dwutlenku
zanieczyszczeĔ
wprowadzana do
Ğrodowiska (redukcja emisji CO2)
wprowadzonych do
siarki wprowadzana
powietrza (Mg/rok)
9 osiągniĊte wskaĨniki zanieczyszczeĔ
powietrza Mg (%)
do powietrza
9 iloĞü dwutlenku azotu
powodujących zwiĊkszony efekt
9 iloĞü ograniczonej
9 iloĞü dwutlenku azotu
wprowadzana do
cieplarniany, w tym substancji
lub unikniĊtej
wprowadzana do
powietrza (Mg/rok)
zubaĪających warstwĊ ozonową
emisji CO2
powietrza
9 iloĞü pyáu drobnego
(MG/rok)
9 liczba przygotowanych informacji
9 iloĞü pyáu drobnego
wprowadzana do
9 procent odchyleĔ
9 iloĞü programów ochrony powietrza
wprowadzana do
powietrza – TSP
od okreĞlonych
do iloĞci stref w których stwierdzono
powietrza
(Mg/rok)
norm
przekroczenie standardów jakoĞci
9 procent odchyleĔ od
9 procent odchyleĔ od
powietrza
okreĞlonych norm
okreĞlonych norm
Kursywą zaznaczano mierniki stosowane na poziomie województwa.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Ustaw budĪetowych – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na
lata 2009-2012
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W powyĪszej tabeli przedstawiono zmiany mierników sáuĪących do
monitorowania osiągniĊcia celu realizowanego zadania w latach 2009-2012.
Zadanie 12.3 Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
Celem zadania w roku 2009 byáo rozpoznanie budowy geologicznej kraju
w tym zasobów záóĪ kopalin. W roku 2010 cel zadania 12.3 Racjonalne gospodarowanie
zasobami i strukturami geologicznymi uzyskaá nowe brzmienie rozpoznawanie budowy
geologicznej kraju pod kątem moĪliwoĞci zaopatrzenia ludnoĞci oraz sektorów
gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną. W kolejnych latach
nie wprowadzano zmian dotyczących tegoĪ to celu.
Na poziomie wojewódzkim cel zadania 12.3 Gospodarka zasobami
i strukturami geologicznymi ulegá zmianie tylko raz. W roku 2009 cel ten brzmiaá
zapewnienie dostĊpu do aktualnej informacji geologicznej natomiast od roku 2010
zmieniono go na powiĊkszanie zasobu informacji geologicznej.
Zestawienie zmian mierników rezultatu zadania 12.3 Gospodarka zasobami
i strukturami geologicznymi przedstawia tabela zamieszczona poniĪej.
Tabela 3. Zmiany mierników rezultatu zadania 12.3 Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
w latach 2009-2012
2009
2010
2011
2012
9 liczba inwestycji
9 iloĞü przedsiĊwziĊü
9 iloĞü przedsiĊwziĊü
w sektorze górnictwa
w dziedzinie geologii
9 liczba wykonanych
geologicznych
(szt.)
9 liczba udostĊpnionych danych
opracowaĔ
9 liczba przyjĊtych
9 liczba
geologicznych i posiadanych
9 liczba wydanych
dokumentacji
udokumentowanych
umów na korzystanie
koncesji i ich zmian
geologicznych i projektów
záóĪ kopalin (szt.)
z informacji geologicznej
na dziaáalnoĞü
prac geologicznych
9 liczba
9 iloĞü záoĪonych wniosków
okreĞloną w ustawie
9 liczba wydanych koncesji
zagospodarowanych
o udzielenie koncesji oraz
Prawo geologiczne
i ich zmian na dziaáalnoĞü
záóĪ kopalin (szt.)
iloĞü wydanych publikacji
okreĞloną w ustawie Prawo 9 stosunek JST,
9 odsetek jednostek
geologiczno - górnicze
9 iloĞü wydanych koncesji,
w których
samorządu
9 odsetek jednostek
decyzji, postanowieĔ,
przeprowadzono
terytorialnego
samorządu terytorialnego
zawiadomieĔ oraz
inwentaryzacjĊ do
w których
w których przeprowadzono
zrealizowanych
ogólnej liczby JST
przeprowadzono
inwentaryzacjĊ záóĪ
przedsiĊwziĊü geologicznych
w województwie
inwentaryzacjĊ záóĪ
surowców mineralnych
9 poziom wykorzystania dotacji
surowców mineralnych
Kursywą zaznaczano mierniki stosowane na poziomie województwa.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Ustaw budĪetowych – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na
lata 2009-2012

Zadanie 12.4 Gospodarka odpadami
W ramach zadania 12.4 Gospodarka odpadami dokonano niewielu zmian
dotyczących celów tego dziaáania. W roku 2011 zmieniono cel zadania z: zapewnienie
racjonalnej gospodarki odpadami na zapewnienie postĊpowania z odpadami w sposób
niezagraĪający Īyciu i zdrowiu ludzi oraz Ğrodowisku. Rok póĨniej powrócono do
poprzedniej nazwy. Na poziomie województwa wystąpiáa tylko jedna zmiana, która
miaáa miejsce w roku 2010 gdzie zmieniono cel zadania z zapewnienie wáaĞciwego
sposobu postĊpowania z odpadami na zapewnienie postĊpowania z odpadami w sposób
niezagraĪający Īyciu i zdrowiu ludzi oraz Ğrodowisku.
Zmiany w zakresie mierników rezultatu dotyczących tegoĪ zadania
przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 4. Zmiany celów oraz mierników rezultatu zadania 12.4 Gospodarka odpadami w latach 2009-2012
2009
2010
2011
2012
9 masa odpadów
9 liczba wybudowanych skáadowisk 9 masa odpadów
poddanych odzyskowi
odpadów
poddanych odzyskowi
i recyclingowi
9 masa odzyskanych
i recyclingowi
uzyskanych
i unieszkodliwionych odpadów
uzyskanych z
z pojazdów
w skali kraju (min Mg)
pojazdów wycofanych
9 masa skáadowanych
wycofanych
9 masa skáadowych odpadów skali
z eksploatacji (t/rok)
odpadów
z eksploatacji
kraju (min Mg)
9 liczba podpisanych
komunalnych do masy
9 liczba podpisanych
9 liczba obowiązujących decyzji
umów
zebranych odpadów
umów
administracyjnych regulujących
o dofinansowanie
komunalnych (%)
o dofinansowanie
transgraniczne przemieszczani
projektów
9 ograniczenie masy
projektów
odpadów w danym roku
finansowanych z PO
skáadowanych
finansowanych
9 liczba przeprowadzonych inspekcji
Iiĝ w zakresie
odpadów. (Mg/rok)
w zakresie gospodarki
9 liczba kontroli skáadowisk - jako
gospodarki odpadami
9 osiągniĊty poziom
odpadami
recyklingu odpadów
suma kontroli przeprowadzonych 9 liczba osób
9 liczba osób
przez WIOĝ
uzyskująca
uzyskująca
9 liczba projektów, które uzyskaáy
uprawnienia
uprawnienia
wsparcie
w gospodarowaniu
w gospodarowaniu
9 poziom wykorzystania dotacji
odpadami
odpadami
Kursywą zaznaczano mierniki stosowane na poziomie województwa.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Ustaw budĪetowych – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na
lata 2009-2012

Zadanie 12.5 Gospodarowanie zasobami wodnymi
Na poziomie zadania 12.5 Gospodarowanie zasobami wodnymi nastąpiáy
nastĊpujące zmiany odnoszące siĊ do celów tego zadania. W roku 2009 Minister
ĝrodowiska miaá na celu realizacjĊ polityki ekologicznej paĔstwa oraz strategii
gospodarki wodnej. Rok póĨniej zawĊĪono ten cel do zaspokojenia potrzeb wodnych
ludnoĞci i gospodarki narodowej. W roku nastĊpnym do wczeĞniej wspomnianego celu
dodano jeszcze utrzymanie dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów,
poprawĊ bezpieczeĔstwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy. W roku 2012
cele te poáączono w jeden - zaspokajanie potrzeb wodnych ludnoĞci i gospodarki
narodowej oraz ograniczenie zagroĪeĔ wywoáanych przez powodzie i susze
w poáączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów.
Na poziomie wojewodów w badanym okresie wystąpiáa tylko jena zmiana
w roku 2012 zmieniony zostanie cel zadania z osiąganie i utrzymanie dobrego stanu
wód, który funkcjonowaá w larach 2009-2011, na zabezpieczenie Īycia i mienia przed
skutkami powodzi lub suszy.
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Tabela 5. Zmiany celów oraz mierników rezultatu zadania 12.5 Gospodarowanie zasobami wodnymi w latach
2009-2012
2009
2010
2011
2012
9 procentowy udziaá jednolitych czĊĞci
9 stosunek liczby
9 zaawansowanie prac
wód, które osiągnĊáy cele Ğrodowiskowe, nad opracowaniem
wykonanych kontroli
w stosunku do ogólnej liczby jednolitych warunków korzystania
gospodarowania
czĊĞci wód
wodami do liczby
z wód regionów
9 procentowy udziaá nakáadów
kontroli planowanych 9 udziaá nakáadów
wodnych [w %]
poniesionych w danym roku na
(%)
9 nakáady poniesione na
poniesionych na
realizacjĊ zadaĔ w zakresie utrzymania
realizacjĊ zadaĔ
9 procent powierzchni
gospodarowanie
wód i urządzeĔ wodnych w stosunku do w zakresie utrzymania
kraju dla której
wodami w PKB
nakáadów niezbĊdnych do zachowania
majątku Skarbu
zostaáy opracowane
(%)
PaĔstwa związanego
dobrego stanu majątku Skarbu PaĔstwa
warunki korzystania 9 liczba
z gospodarką wodną,
związanego z gospodarką wodną
realizowanych
z wód
w stosunku do
9 moĪliwoĞü zapewnienia skutecznej
przedsiĊwziĊü
9 procent
nakáadów niezbĊdnych zaawansowania prac 9 powierzchnia
osáony przed skutkami zjawisk
do zachowania jego
ekstremalnych
obszarów
nad opracowaniem
dobrego stanu [w %]
9 liczba projektów, które otrzymaáy
zabezpieczonych
planu zarządzania
9 zaawansowanie prac
wsparcie
przed
ryzykiem
nad opracowaniem
9 pojemnoĞü caákowita, realizowanego
negatywnymi
powodziowym
skutkami powodzi
planów zarządzania
w ramach programu wieloletniego,
9 liczba podpisanych
lub suszy (w ha)
ryzykiem
Zbiornika Wodnego ĝwinna PorĊba na
umów
powodziowym
rzece Skawie (mln m3)
o dofinansowanie
9 odsetek wód
9 stosunek wydanych w terminie
9 odsetek wód
znajdujących siĊ poza
rozstrzygniĊü do wszystkich wydanych
znajdujących siĊ poza
klasą czystoĞci
rozstrzygniĊü
klasą czystoĞci
Kursywą zaznaczano mierniki stosowane na poziomie województwa.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Ustaw budĪetowych – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na
lata 2009-2012

PowyĪej zaprezentowano zmiany mierników rezultatu w badanym okresie.
Zadanie 12.6 Rozbudowa infrastruktury ochrony Ğrodowiska
W latach 2009-2012 nastąpiáo wiele zmian odnoszących siĊ do celów oraz
dysponentów Ğrodków dotyczących zadania 12.6 Rozbudowa infrastruktury ochrony
Ğrodowiska. W latach 2010-2012 celem tego zadania jest rozwój infrastruktury
przyczyniający siĊ do poprawy stanu Ğrodowiska, w roku 2012 do zadania dodano
jeszcze jeden cel – wyposaĪenie aglomeracji w systemy oczyszczania Ğcieków.
W roku 2010 jako dysponent Ğrodków przeznaczonych na realizacjĊ tego
zadania pojawili siĊ wojewodowie, którzy za cel tegoĪ zadania przyjĊli rozwój
infrastruktury przyczyniający siĊ do poprawy stanu Ğrodowiska – zmiana ta byáa
jednoroczna poniewaĪ w latach 2009 oraz 2011-2012 jedynym dysponentem Ğrodków
jest Minister ĝrodowiska.
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Tabela 6. Zmiany mierników rezultatu zadania 12.6 Rozbudowa infrastruktury ochrony Ğrodowiska w latach
2009-2012
2009
2010
2011
2012
9 liczba podpisanych umów
9 liczba
9 liczba aglomeracji speániających
o dofinansowanie projektów
zrealizowanych
wymagania KPOĝK
z POIiĝ i NMF
projektów
9 liczba realizowanych
9 liczba
9 iloĞü realizowanych
9 liczba podpisanych
przedsiĊwziĊü/projektów
zakoĔczonych
inwestycji/zakupionego sprzĊtu
umów finansowych
9 liczba uzyskanych audytów
projektów
9 wzrost liczby kontroli na
9 liczba projektów,
energetycznych
(w danym roku)
inspektora rocznie (Ğrednia
które uzyskaáy
i elektroenergetycznych przez
z 2 WIOĝ pilotaĪowych
wsparcie
przedsiĊbiorstwa (szt.)
objĊtych projektami)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Ustaw budĪetowych – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na
lata 2009-2012

W powyĪszej tabeli przedstawiono zmiany dotyczące mierników sáuĪących
monitorowaniu realizacji zadania. Ciekawą spraw jest brak miernika stosowanego na
poziomie wojewodów w roku 2011.
Zadanie 12.7 Kontrola, monitoring Ğrodowiska i przeciwdziaáanie zagroĪeniom
Ğrodowiska
W zakresie zadania 12.7 Kontrola, monitoring Ğrodowiska i przeciwdziaáanie
zagroĪeniom Ğrodowiska nastąpiáo wiele zmian odnoĞnie celów, mierników rezultatu
oraz dysponentów Ğrodków przeznaczonych na realizacjĊ tego zadania.
W latach 2009-2011 dysponentami Ğrodków na realizacjĊ zadania 12.7 byáy trzy
instytucje: Minister ĝrodowiska, Wojewodowie oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W roku 2012 pozbawiono Ğrodków na realizacjĊ tego zadania Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, który w poprzednich latach realizowaá nastĊpujące cele: 2009 –
ksztaátowanie Ğrodowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównowaĪonego
w zakresie produkcji rolniczej poprzez monitoring Ğrodowiska rolniczego oraz
optymalizacjĊ nawoĪenia i ochronĊ Ğrodowiska przed nadmierną chemizacją, 2010-2011
– ochrona stanu Ğrodowiska przed negatywnym wpáywem czynników cywilizacyjnych.
Minister ĝrodowiska (jako dysponent Ğrodków na wykonanie zadania)
w ramach zadania 12.6 realizuje nastĊpujące cele: 2009 - wspomaganie dziaáaĔ na rzecz
ochrony Ğrodowiska i utrzymanie standardów jakoĞci Ğrodowiska, poprawa skutecznoĞci
zarządzania ryzykiem procesowym, przeciwdziaáania powaĪnym awariom, usuwanie
skutków powaĪnych awarii, poprawa stanu Ğrodowiska oraz integracja danych
dotyczących ochrony Ğrodowiska, 2010 – podnoszenie ĞwiadomoĞci ekologicznej
spoáeczeĔstwa, 2010-2012 – ochrona stanu Ğrodowiska przed negatywnym wpáywem
czynników cywilizacyjnych.
Na poziomie wojewodów realizowano nastĊpujące cele: 2009 – ochrona
przestrzegania przepisów o ochronie Ğrodowiska oraz decyzji ustalających warunki
korzystania ze Ğrodowiska oraz ocena stanu Ğrodowiska, w latach 2010-2011 –
zapewnienie informacji o stanie Ğrodowiska, w roku 2012 – zapewnienie dobrego stanu
Ğrodowiska.

76

W celu monitorowania realizacji zadania ustawodawca ustaliá mierniki
rezultatu, których zmiany w poszczególnych latach prezentuje tabela 7.
Tabela 7. Zmiany celów oraz mierników rezultatu zadania 12.7 Kontrola, monitoring Ğrodowiska
i przeciwdziaáanie zagroĪeniom Ğrodowiska w latach 2009-2012
2009
2010
2011
2012
9 liczba skontrolowanych zakáadów, których
dziaáalnoĞü moĪe byü Ĩródáem powaĪnej
awarii
9 liczba wydanych zarządzeĔ
9 liczba kontroli,
pokontrolnych/liczba zrealizowanych
opracowaĔ i ocen
9 liczba
zarządzeĔ pokontrolnych
9 liczba osób
wykonanych ocen,
9 liczba zarejestrowanych powaĪnych
objĊtych
raportów
awarii/skutecznoĞü usuwania skutków
dziaáaniami
i sprawozdaĔ
powaĪnych awarii
9 liczba toczących
edukacyjnymi
9 liczba
9 liczba osób objĊtych dziaáaniami w zakresie
siĊ postĊpowaĔ,
i promocyjnymi
utrzymywanych
przeciwdziaáania powaĪnym awariom
w tym wydanych
9 iloĞü próbek
stacji pomiarowo9 liczba przeprowadzonych inspekcji
decyzji
9 liczba publikacji
-obserwacyjnych
9 liczba stwierdzonych naruszeĔ
9 tworzenie
i opracowaĔ
(szt.)
9 liczba wydanych zarządzeĔ
i doskonalenie
upowszechniający
9 stosunek
pokontrolnych/liczba zrealizowanych
standardów
ch wyniki badaĔ
zrealizowanych
zarządzeĔ pokontrolnych
9 procent
wykonywanych
zarządzeĔ
9 liczba rozpatrzonych spraw
podmiotów
w ramach
pokontrolnych,
9 liczba raportów i sprawozdaĔ
przestrzegających
programu
wydanych
9 liczba skontrolowanych podmiotów
przepisy i warunki
wieloletniego
w przypadku
9 iloĞü próbek
korzystania ze
9 liczba zaleceĔ dla potrzeb doradztwa
9 procent
stwierdzonych
Ğrodowiska
nawozowego
podmiotów
nieprawidáowoĞci
9 stopieĔ realizacji zadaĔ okreĞlonych
przestrzegających
do ogóáu
w programie wieloletnim
przepisy i warunki
wydanych
9 procent podmiotów przestrzegających warunki korzystania ze
zarządzeĔ
korzystania ze Ğrodowiska,
Ğrodowiska
9 iloĞü skontrolowanych podmiotów
korzystających ze Ğrodowiska,
9 procent naruszeĔ standardów jakoĞciowych
Ğrodowiska
Kursywą zaznaczano mierniki stosowane na poziomie województwa.
PodkreĞleniem zaznaczono mierniki stosowane na poziomie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Ustaw budĪetowych – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na
lata 2009-2012

Zadanie 12.8 Elektroniczne udostĊpnianie informacji o Ğrodowisku (2009-2010, 2.9.
Elektroniczne udostĊpnianie informacji o Ğrodowisku, 2011-2012 Polityka ekologiczna
paĔstwa)
W latach 2009-2011 w ramach funkcji 12. ĝrodowisko realizowane byáo
zadanie 8 (9 - 2011) Elektroniczne udostĊpnianie informacji o Ğrodowisku, które w roku
2012 zostaáo usuniĊte z katalogu zadaĔ funkcji 12.
W roku 2011 zostaáo wprowadzone zadanie o nazwie realizacja polityki
ekologicznej paĔstwa, którego celem jest zapewnienie bezpieczeĔstwa ekologicznego
kraju i tworzenie odstaw do zrównowaĪonego rozwoju spoáeczno gospodarczego.
W roku 2012 zadanie bĊdzie to kontynuowane po inną nazwą – polityka ekologiczna
paĔstwa (cel zadania nie ulegnie zmianie).
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Tabela 8. Zmiany mierników rezultatu zadania 12.8 Elektroniczne udostĊpnianie informacji o Ğrodowisku
(2009-2010, 2.9. Elektroniczne udostĊpnianie informacji o Ğrodowisku, 2011-2012 Polityka ekologiczna
paĔstwa) w latach 2009-2012
2009
2010
2011
2012
9 (12.9) liczba osób
objĊtych dziaáaniami
edukacyjnymi i
promocyjnymi
9 stopieĔ realizacji
uzasadnionych
wniosków o
9 zasiĊg zrealizowanych przedsiĊwziĊü
udostĊpnienie
edukacyjno -promocyjnych oraz
9 iloĞü wejĞü na
9 liczba wejĞü na
informacji z katastru
informacyjnych
stronĊ internetową
strony internetowe
wodnego (%)
9 wielkoĞü preferencyjnego
Ekoportal
Ekoportal
9 zaawansowanie prac
poĪyczkowego finansowania ochrony
nad budową i
Ğrodowiska dla beneficjentów przez
wdroĪeniem systemu
NFOĝiGW (mln zá)
informatycznego
kataster wodny (%)
9 liczba wejĞü do systemu
Ekoportal
9 liczba udostĊpnionych
informacji o Ğrodowisku
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Ustaw budĪetowych – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na
lata 2009-2012

Podsumowania i wnioski
Zgodnie z zaáoĪeniami konstrukcji budĪetu zadaniowego wykonywanie zadaĔ
publicznych powinno przynosiü konkretne i celowe a takĪe wymierne pod wzglĊdem
iloĞciowym jak i jakoĞciowym rezultaty. Dlatego teĪ w latach 2009-2012 mamy do
czynienia z ciągáymi zmianami dotyczącymi celów jak i mierników sáuĪących
monitorowaniu rezultatów poszczególnych zadaĔ w ramach funkcji 12 ĝrodowisko.
Ustawodawca w trakcie prac nad udoskonaleniem konstrukcji budĪetu
zadaniowego dąĪyá od ograniczenia liczby celów a co za tym idzie mierników ich
rezultatów. Zmiany przyczynią siĊ do przejrzystoĞci budĪetu paĔstwa w ukáadzie
zadaniowym. NajwiĊcej zmian w budĪecie zadaniowym w celach i miernicach
poszczególnych zadaĔ funkcji 12 odnotowano w ustawie budĪetowej na rok 2010.
NaleĪy równieĪ zauwaĪyü, iĪ w latach 2010-2012 mamy do czynienia ze wzglĊdną
stabilizacja na poziomie funkcji, ich celów oraz mierników, co w przyszáoĞci umoĪliwi
prowadzenie analiz wieloletnich wydatków w ukáadzie zadaniowym.
Jedną z najistotniejszych zmian na poziomie zadaĔ byáo wprowadzenie w roku
2011 funkcji 12.8 Polityka ekologiczna paĔstwa, która ma na celu zapewnienie
bezpieczeĔstwa ekologicznego kraju oraz usuniecie w roku 2012 funkcji dotyczącej
informatyzacji dziaáalnoĞci.
BudĪet zadaniowy w Polsce jako rozwiązanie nowatorskie wymaga jeszcze
wielu prac i udoskonaleĔ w ramach celów jak i mierników rezultatu. Aczkolwiek dalsze
prace nad rozbudową systemu zadaniowego ujĊcia wydatków pozwolą na bardziej
skuteczny i efektywny monitoring zaáoĪonych celów i osiąganie rezultatów w ramach
funkcji 12 ĝrodowisko.
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Ustawy budĪetowe – wydatki paĔstwa w ukáadzie zadaniowym na lata 2009-2012
Summary
In the article the authors have attempted to change the presentation and evaluation of
objectives and measures results in the individual tasks of the 12th functionality The environment.
The analysis was conducted based on data contained in the budget acts - state spending breakdown
for targets for 2009-2012.
The first section presents the importance and place of the function of the environment in
the activity-based budget. Then performed a detailed analysis of return objectives, targets and
measures of environmental features over 4 consecutive years. Presented also change the units
responsible for the realization of individual tasks and thus the trustee funds allocated to them in the
budget targets.
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