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Nowoczesne zarządzanie wydatkami publicznymi
The new public expenditure management
W artykule tym Autor poruszyá problematykĊ związaną w racjonalizacją wydatków
publicznych poprzez zarządzanie. Jednym z instrumentów skutecznego zarządzania w sektorze
finansów publicznych jest instytucja budĪetu zadaniowego. Prace nad budĪetem zadaniowym
w Polsce rozpoczĊto w 2007 r. i polegaáy one na opracowaniu jego struktury. W roku 2008
rozpoczĊto szkolenie administracji rządowej, nastĊpnie dokonano inwentaryzacji zadaĔ
publicznych realizowanych przez paĔstwo. Zadania te zostaáy podzielono na 22 Funkcje
a w kaĪdej z nich wyróĪniono Zadania i Podzadania oraz Dziaáania. OkreĞlono ich cele oraz
mierniki realizacji tych celów. Z dotychczasowych polskich doĞwiadczeĔ wynika, Īe wprowadzanie
budĪetu zadaniowego wiąĪe siĊ z cyklicznym doskonaleniem metod i procedur pomiaru wykonania
poszczególnych elementów jego struktury. Opracowanie skutecznych zasad metodologicznych oraz
ich systematyczne doskonalenie jest procesem dáugotrwaáym, a uwaga ta szczególnie odnosi siĊ do
mierników realizacji celów. Istotne znaczenie dla racjonalizacji wydatków publicznych ma takĪe
ukáad sektora finansów publicznych. Zdaniem Autora, niektóre podmioty (np. Lasy PaĔstwowe)
powinny zostaü wáączone do jego struktur i prowadziü gospodarkĊ finansową zgodnie z ideą
budĪetu zdaniowego obejmującego dochody i wydatki.

WstĊp
W Polsce od kilku lat nasilają siĊ dyskusje, publikacje oraz prace
w Ministerstwie Finansów nad usprawnieniem wydatkowania publicznych Ğrodków
pieniĊĪnych. Wykorzystuje siĊ w tym celu instrument, który powszechnie okreĞlony jest
budĪetem zadaniowym. Tymczasem budĪet to zestawienie przewidzianych na przyszáy
okres dochodów i wydatków1.
JeĪeli siĊgnąü do historii i Ĩródeá sáowa budĪet, to pochodzi ono od takich sáów jak
w jĊzyku angielskim „budget” czy z jĊzyka francuskiego „bougette” i oznacza zarówno
w jednym jak i w drugi, przypadku worek skórzany, mieszek do gromadzenia skarbów,
pieniĊdzy itp. A zatem w pojĊciu budĪet w aspekcie historycznym akcent poáoĪony jest
raczej na dochody a nie na wydatki. Wobec tego, iĪ w ramach tzw. budĪetu zadaniowego
chodzi gáównie o wydatki i ich racjonalizacjĊ wydaje siĊ, Īe okreĞlanie ich budĪetem jest
zbyt duĪym uproszczeniem. JeĪeli uĪywamy pojĊcia budĪet zadaniowy, to winniĞmy
mieü na uwadze zarówno dochody jak i wydatki.
Co do strony wydatkowej budĪetu zadaniowego prace w Polsce są mocno
zaawansowane. Natomiast niewiele dzieje siĊ po stronie dochodowej. Wydaje siĊ, Īe tu
takĪe moĪna prowadziü bardziej intensywne prace nad jej racjonalizacją. Chodzi tu gáównie
o ustalenie kryteriów z inwestowania paĔstwa na rynkach finansowych, o efekty uzyskane
przez przedsiĊbiorstwa paĔstwowe oraz agencje wykonawcze z tytuáu gospodarowania
1

W. KopaliĔski: Sáowni wyrazów obcych i zwrotów obcojĊzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975
s. 146.
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majątkiem publicznym itp. OcenĊ zachowania paĔstwa na rynkach finansowych moĪna by
prowadziü w wielu wymiarach. Jednym z nich mogą byü efekty uzyskiwane z zakupu
papierów wartoĞciowych oraz z lokat bankowych. Drugim mogáyby byü efekty wynikające
z ponoszonych kosztów z tytuáu zaciąganych kredytów, poĪyczek, porĊczeĔ. JeĞli zaĞ
chodzi o efektywnoĞü gospodarowania majątkiem publicznym to kryteria efektywnoĞci jego
wykorzystania mogáyby dotyczyü takich podmiotów jak: Agencja NieruchomoĞci Rolnych
Skarbu PaĔstwa, Gospodarstwa PaĔstwowego „Lasy PaĔstwowe”2 oraz wielu
przedsiĊbiorstw paĔstwowych czy jednoosobowych spóáek Skarbu PaĔstwa. Wreszcie
pewne miary efektywnoĞci po stronie dochodowej budĪetu moĪna by zastosowaü w szeroko
rozumianym aparacie skarbowym. Chodzi tu o koszty pozyskiwania wpáywów
podatkowych. Racjonalizowanie tych kosztów mogáoby w koĔcowym efekcie prowadziü do
upraszczania poboru podatków przez likwidacje ulg, zwolnieĔ, odliczeĔ itp.
Wydaje siĊ, Īe w ramach prac nad budĪetem zadaniowym warto zajmowaü siĊ
sprawami racjonalizacji pozyskiwania takĪe dochodów. Wówczas budĪet zadaniowy
moĪe przynieĞü kompleksowy efekt polegający na poprawie efektywnoĞci
gospodarowania Ğrodkami publicznymi tak po stronie dochodów jak i wydatków.
Aktualnie zajmiemy siĊ tylko racjonalizowaniem wydatków publicznych. Na potrzeby
tego opracowania, mimo zgáoszonych uwag, bĊdziemy uĪywaü pojĊcia budĪet
zadaniowy, pamiĊtając, iĪ traktuje on tylko o budĪetowej stronie wydatkowej.
W Polsce w legislacji a nastĊpnie w praktyce administracyjnej, sądowniczej
dominuje formalistyczny punkt widzenia. W praktyce finansów publicznych
realizowanych na podstawie budĪetu tradycyjnego oraz planów finansowych jednostek
organizacyjnych sektora publicznego stosuje siĊ formalne kryteria rozliczania wydatków
publicznych. Istotnym jest aby wydatki zostaáy zrealizowane zgodnie z budĪetem czy
planem finansowym. Warto dodaü, Īe zarówno budĪet paĔstwa czy budĪety jednostek
samorządu terytorialnego bądĨ plany finansowe jednostek organizacyjnych sektora
finansów publicznych, mogą byü w trakcie roku budĪetowego modyfikowane.
W zasadzie wydatkowaniu publicznych Ğrodków pieniĊĪnych w Polsce nie towarzyszy
ocena efektywnoĞciowa. Formalne kryteria owego wydatkowania zastĊpują kryteria
efektywnoĞci i racjonalnoĞci. Dopiero budĪet zadaniowy daje moĪliwoĞü respektowania
nie tylko strony formalnej ale takĪe efektowej gospodarowania finansami publicznymi.

a) BudĪet zadaniowy w Ğwietle regulacji prawnych
BudĪet zadaniowy zostaá wprowadzony do polskiej legislacji przez ustawĊ
o finansach publicznych z 29 sierpnia 2009 roku3. Ustawa wprowadza instytucjĊ budĪetu
zadaniowego przez nastĊpujące rozwiązania:
x w uzasadnieniu do ustawy budĪetowej umieszczono wydatki w ukáadzie
zadaniowym, zgodnie z metodologią zawartą we wspomnianej ustawie,
x w ustawie budĪetowej wprowadzono zadaniowy sposób prezentacji programów
wieloletnich,
x w systemie sprawozdawczym zastosowano jednolite zasady dotyczące planu kont
w ukáadzie zadaniowym,
2

Gospodarstwo PaĔstwowe „Lasy PaĔstwowe” mimo próby nie zostaáy wáączone do sektora finansów
publicznych.
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Dz. Ustaw nr 157, poz. 1240 z 2009 r.
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x w agencjach wykonawczych, funduszach celowych, paĔstwowych osobach prawnych
i instytucjach gospodarki budĪetowej wprowadzono obowiązek sporządzania
zadaniowego planu wydatków.
Zgodnie z rozwiązaniem pierwszym od 15 stycznia 2010 r. pod pojĊciem ukáadu
zadaniowego naleĪy rozumieü zestawienie wydatków jednostki sektora finansów
publicznych sporządzone wedáug:
x funkcji paĔstwa,
x zadaĔ budĪetowych,
x podzadaĔ budĪetowych
wraz z opisem celów tych zadaĔ, podzadaĔ i okreĞleniem mierników stopnia ich
realizacji. W artykule 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych podano definicje budĪetu
zadaniowego. Zgodnie z nią budĪet zadaniowy to skonsolidowany plan wydatków na
dany rok budĪetowy i dwa kolejne lata w paĔstwowych jednostkach budĪetowych,
paĔstwowych funduszach celowych, agencjach wykonawczych, instytucjach gospodarki
budĪetowej oraz w paĔstwowych osobach prawnych sporządzony w ukáadzie
zadaniowym, który wedáug art. 142 pkt. 11 ustawy o finansach publicznych wchodzi
w Īycie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Zgodnie z art. 37 nowej ustawy o finansach publicznych rozszerzono zakres
podmiotów objĊtych budĪetem zdaniowym. Rozszerzenie to obejmuje takie podmioty jak:
x paĔstwowe jednostki organizacyjne,
x agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budĪetowej,
x paĔstwowe fundusze celowe,
x paĔstwowe osoby prawne
Podmioty te są zobowiązane do planowania i wykonania wydatków w ukáadzie
zadaniowym na dany rok budĪetowy i na dwa kolejne lata.
Wedáug art. 174 pkt. 2 i art. 175 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych
usankcjonowano sprawowanie przez Ministra Finansów i NIK kontroli nad efektywnoĞcią
i skutecznoĞcią realizacji budĪetu zadaniowego. Przepis ten wchodzi w Īycie z dniem
1 stycznia 2013 r. Oprócz kontroli ustawowej zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych wprowadzono rozwiązania z zakresu kontroli zarządczej. Jednym z jej
elementów jest opracowanie planu dziaáalnoĞci na rok nastĊpny, który sporządza dany
minister dla kierowanych przez siebie dziaáów administracji rządowej. Oprócz tego,
zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy, nowe regulacje przewidują wprowadzenie jednolitych zasad
dotyczących sprawozdawczoĞci z wykonania budĪetu zadaniowego. Przepis ten
obowiązywaá bĊdzie juĪ od 1 stycznia 2012 r.
Warto podkreĞliü, Īe nowe przepisy prawne odnoszą siĊ, do strony dochodowej
budĪetu zadaniowego. Pewne tego symptomy zawiera art. 50 ust 1 pkt. 3 ustawy
o finansach publicznych. Zgodnie z jego treĞcią w sytuacji zmniejszenia dochodów
jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do obowiązujących przepisów,
wymagane bĊdzie okreĞlenie wysokoĞci tych skutków oraz wskazanie Ĩródeá ich
sfinansowania. Nowe przepisy wprowadzają do praktyki finansowej nowy organ
ustawowy – Krajowego Koordynatora BudĪetu Zadaniowego. Jego zadaniem jest
opracowanie harmonogramu wdroĪenia budĪetu zadaniowego do 30 grudnia 2012 r.
Oprócz tego do zadaĔ Krajowego Koordynatora BudĪetu Zadaniowego naleĪy:
x opracowanie wzorów formularzy budĪetu zadaniowego,
90

x koordynowanie prac nad wykazem zadaĔ budĪetowych, ich celów i mierników,
x zapewnienie zgodnoĞci zadaĔ budĪetowych ze strategiami polityki rozwoju.
Zgodnie z art. 103-108 ustawy o finansach publicznych pewne znamiona
zainteresowania siĊ dochodami przez budĪet zadaniowy wystĊpują w nowych
rozwiązaniach wprowadzonych przez przepisy tej ustawy. Są nimi Wieloletni Plan
Finansowy PaĔstwa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu
Terytorialnego. Stanowią one czteroletnie plany dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów budĪetu paĔstwa i jednostek samorządowych. Wieloletni Plan
Finansowy PaĔstwa w podziale na poszczególne lata budĪetowe okreĞla:
x podstawowe wielkoĞci makroekonomiczne,
x kierunki polityki fiskalnej,
x prognozy dochodów i wydatków budĪetu paĔstwa,
x kwotĊ deficytu budĪetu paĔstwa i jego potrzeb poĪyczkowych wraz z ich Ĩródáami,
x prognozĊ dochodów i wydatków budĪetu Ğrodków europejskich,
x bilans budĪetu Ğrodków europejskich,
x prognozĊ skonsolidowanego bilansu sektora finansów publicznych,
x kwotĊ paĔstwowego dáugu publicznego.
Przy czym prognozĊ dochodów budĪetu paĔstwa w Wieloletnim Planie Finansowym
ujmuje siĊ wedáug gáównych kategorii dochodów z podziaáem na:
x dochody podatkowe, w tym dochody z:
- podatku od towarów i usáug,
- podatku akcyzowego,
- podatku od gier,
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
x dochody nie podatkowe,
x cáa,
x inne dochody.
Przedstawiona specyfikacja dochodów budĪetowych nie ujmuje ich w ukáadzie
zadaniowym. SądzĊ, Īe pozwala ona na objĊcie ich mechanizmem efektywnoĞciowym
budĪetu zadaniowego. Na początek moĪna by ustaliü mierniki dotyczące kosztów
pozyskania jednej záotówki podatkowej i dąĪyü w przyszáoĞci do ich poprawy.
Wieloletni Plan Finansowy PaĔstwa jest podstawą przygotowywania przez
Ministra Finansów projektu ustawy budĪetowej na kolejny rok budĪetowy. Wieloletnia
Prognoza Finansowa w Jednostkach Samorządu Terytorialnego obejmuje:
x dochody oraz wydatki bieĪące budĪetu jednostki samorządu terytorialnego,
x dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
x wynik budĪetu jednostki samorządu terytorialnego,
x przeznaczenie nadwyĪki albo sposób sfinansowania deficytu,
x przychody i rozchody budĪetu jednostki samorządu terytorialnego,
x kwotĊ dáugu oraz sposoby jego sfinansowania.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie moĪe uchyliü
obowiązującej uchwaáy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, nie podejmując
nowej uchwaáy w tej sprawie.
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b) BudĪet zadaniowy – niektóre polskie doĞwiadczenia
Prace nad budĪetem zadaniowym w Polsce zapoczątkowano w 2007 r.
w UrzĊdzie Rady Ministrów. Początkowo polegaáy one na opracowaniu struktury
budĪetu zadaniowego a nastĊpnie od 2008 r. rozpoczĊto szkolenie administracji
rządowej z tego zakresu. Po pewnym czasie dokonano inwentaryzacji zadaĔ publicznych
realizowanych przez paĔstwo. Zadania te zostaáy podzielone na Funkcje. W sumie
wyodrĊbnione zostaáy 22 Funkcje. W kaĪdej z nich wyróĪniono Zadania i Podzadania
oraz Dziaáania. OkreĞlono dla nich cele oraz mierniki realizacji tych celów. NajwiĊcej
problemów oraz wątpliwoĞci w ramach budĪetu zadaniowego wnoszą jednak mierniki.
W zasadzie proces opracowywania budĪetu zadaniowego winien rozpocząü siĊ od
okreĞlenia celu. Cele to poĪądany przyszáy stan podejmowanych dziaáaĔ publicznych.
W literaturze znane są zasady prawidáowego formuáowania celów4. NaleĪą do nich:
x KonkretnoĞü. Chodzi tu o jasne, precyzyjne, jednoznaczne sformuáowanie celu. Cel
winien byü czytelny dla wszystkich zainteresowanych.
x MierzalnoĞü. Cel winien zawieraü metody i moĪliwoĞü pomiaru ze wzglĊdu na
dostĊp do informacji.
x AkceptowalnoĞü. Chodzi tu o apologetykĊ celu przez wszystkich interesariuszy
w przeciwnym razie realizacja celu moĪe napotykaü na trudnoĞci.
x RealistycznoĞü. Cel musi dawaü szansĊ jego realizacji oraz mieü sens zaspokojenia
potrzeb publicznych.
x OgraniczonoĞü. Chodzi tu o ograniczenie realizacji celu w czasie. W przeciwnym
razie cel moĪe nigdy nie byü zrealizowany.
Z dotychczasowych polskich doĞwiadczeĔ wynika, Īe wprowadzanie budĪetu
zadaniowego wiąĪe siĊ z permanentnym doskonaleniem metod i procedur pomiaru
wykonania poszczególnych jego elementów struktury. Opracowanie skutecznych zasad
metodologicznych oraz ich systematyczne doskonalenie jest procesem dáugotrwaáym.
Uwaga ta szczególnie odnosi siĊ do mierników realizacji celów. Czyli tak naprawdĊ do
istoty budĪetu zadaniowego odróĪniającej go od budĪetu tradycyjnego. Polskie
doĞwiadczenia w tym zakresie są dobre, poniewaĪ do opracowywania mierników
wáączono dysponentów Ğrodków publicznych. To oni ze wzglĊdu na praktykĊ są
najbardziej predysponowani do racjonalnego okreĞlenia mierników z uwzglĊdnieniem
wczeĞniej wskazanych teoretycznych zasad prawidáowego ich formuáowania. Przy
okreĞlaniu mierników istotnym jest aby wystĊpowaá logiczny związek miĊdzy nimi
a celami. Miernik winien odzwierciedlaü stopieĔ realizacji celów, czyli efekty
wydatkowanych Ğrodków publicznych. Przy czym przez efekty naleĪy rozumieü ich
iloĞü oraz jakoĞü. Nie zawsze daje siĊ pogodziü te dwa kryteria.
Przykáadowo, jeĪeli bĊdziemy w województwie oceniaü efekty wydatkowanych
Ğrodków na dziaáania w zakresie ochrony przeciwpoĪarowej, gdzie ich dysponenci
preferowali jako ocenĊ tego zadania Ğredni czas dojazdu jednostki ratunkowej do
zdarzenia. To taki miernik moĪemy okreĞliü jako wadliwy. Nie oddaje on iloĞci
wykonanych usáug, co jak wiadomo winno byü skorelowane z wielkoĞcią
4

W. Oráowski: Cele formuáowane w budĪecie zadaniowym jako niezbĊdny element zarządzania Ğrodkami
publicznymi przez efekty. (w:) red. M. Postuáa, P. PerczyĔski. BudĪet Zadaniowy w administracji publicznej
Ministerstwo Finansów EIPA, Warszawa.
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wydatkowanych Ğrodków publicznych. Formuáując miernik moĪna dokonaü poáączenia
efektów iloĞciowych z jakoĞciowymi, czyli dobrym winien byü miernik, który
stanowiáby iloczyn Ğredniego czasu dojazdu do zdarzenia przez liczbĊ wyjazdów. Im
Ğredni czas krótszy i wiĊksza liczba wyjazdów, tym cel ochrony przeciwpoĪarowej
zostaá w wiĊkszym stopniu osiągniĊty. Tak pomyĞlany miernik ma takĪe uáomnoĞci.
OtóĪ mnoĪone przez siebie wartoĞci jakoĞciowe i iloĞciowe, wzajemnie siĊ znoszą.
Krótszy czas dojazdu znoszony jest wiĊkszą liczba wyjazdów. Wobec tego poprawnym
bĊdzie miernik, który powstanie jako iloraz liczby wyjazdów przez Ğredni czas dojazdu.
Wówczas wiĊksza liczba akcji z udziaáem straĪy i krótszy czas jej dojazdu ukaĪą stopieĔ
realizacji celu. BĊdzie nim wzrost tego miernika w stosunku do jego wartoĞci bazowej.
W tym przypadku ustalenie wartoĞci miernika bazowego nie nastĊpcza trudnoĞci.
Niekiedy ustalenie prawidáowych wartoĞci bazowych dla poszczególnych mierników
sprawia duĪą trudnoĞü. Powoduje to trudnoĞü w formuáowaniu oceny co do stopnia
zrealizowanego celu. NiemoĪliwoĞü oceny stopnia realizacji celu oraz jego ewaluacji
pozbawia budĪet zadaniowy jednego z jego najwaĪniejszych walorów o charakterze
informacyjnym. Sytuacja taka uniemoĪliwia ocenĊ poziomu wykonania celu.
Przy ksztaátowaniu mierników napotykamy teĪ na inne trudnoĞci. W praktyce
sytuacja taka ma miejsce w przypadku oceny stopnia zrealizowania celów na przejĞciach
granicznych, za które odpowiedzialni są wojewodowie. Dysponenci Ğrodków publicznych
proponują przyjąü za miernik realizacji celów Ğredni czas przypadający na jedną odprawioną
na przejĞciu granicznym osobĊ. Ten miernik ma takĪe wadĊ. Podobnie jak poprzednio nie
oddaje iloĞci wykonanych zadaĔ, a co za tym idzie efektywnoĞci wydatkowania Ğrodków
publicznych. JednakĪe w przypadku wspomnianych przejĞü granicznych wystĊpuje nieco
odmienna sytuacja, poniewaĪ naleĪy je utrzymywaü niezaleĪnie od liczby osób je
przekraczających. PrzejĞcie graniczne wymaga Ğrodków niezaleĪnie od wskaĨnika Ğredniego
czasu przypadającego na jedną odprawioną osobĊ. W tym przypadku moĪna zastosowaü
podobny miernik jak poprzednio czyli iloraz liczby osób przekraczających przejĞcie przez
Ğredni czas odprawy jednej osoby i odnosiü go do bazy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 maja 2008 r. w sprawie
szczegóáowego sposobu i terminów opracowania materiaáów do ustawy budĪetowej na
2009 rok mierniki w planie zadaniowym wydatków powinny byü:
x okreĞlone w sposób umoĪliwiający ciągáoĞü ich pomiaru,
x mierzyü tylko to, na co dysponent Ğrodków ma realny wpáyw,
x posiadaü wiarygodne i szybko dostĊpne Ĩródáo danych,
x posiadaü wartoĞü bazową.
Są to jakĪe trafne, zalecenia jednakĪe nadal w praktyce wystĊpują trudnoĞci
w formuáowaniu prawidáowych mierników, tak na szczeblu budĪetu paĔstwa jak
i w przypadku budĪetów województw.
BudĪet zadaniowy, mimo iĪ jeszcze nie doskonaáy, jest narzĊdziem
poprawiającym efektywnoĞü wydatkowania publicznych pieniĊdzy. Zinwentaryzowanie
zadaĔ wáadz publicznych i ich podziaá na 22 funkcje daje podstawĊ do badaĔ i okreĞlenia
kosztów funkcjonowania paĔstwa. BudĪet zadaniowy w takim ujĊciu pozwala oceniaü
dynamikĊ zmian owych kosztów, pozwala takĪe badaü i oceniaü koszty funkcjonowania
paĔstwa polskiego na tle kosztów funkcjonowania innych paĔstw.
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c) BudĪet zadaniowy w wybranych Agencjach dziaáających
w sektorze rolnym.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powoáana zostaáa w 1994
roku w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Początkowo byáy to cele
wynikające z zaáoĪeĔ krajowej polityki agrarnej. Od 1 maja 2004 roku Agencja realizuje
cele Wspólnej Polityki Rolnej. W ramach zadaĔ ARiMR realizowane są róĪnego rodzaju
formy pomocy dla rolnictwa a rolą ARiMR jako Agencji páatniczej jest przekazywanie
Ğrodków pieniĊĪnych w ramach programów unijnych oraz Ğrodków krajowych.
Rok 2007 wprowadziá PolskĊ w nowy okres programowania i finansowania
pomocy unijnej. W latach 2007-2013 ARiMR staáa siĊ podmiotem wdraĪającym
instrumenty pomocy finansowane z nowych funduszy unijnych:
- Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji EFRG) w ramach którego Agencja
kontynuuje realizacjĊ instrumentów pomocy I filara WPR (páatnoĞci bezpoĞrednie,
wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, wspólna organizacja rynku rybnego).
- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW), z którego finansowane są wszystkie dziaáania dotyczące rozwoju
obszarów wiejskich (II filar WPR)
- Europejskiego Funduszu Rybackiego.
ĝrodki przewidziane dla Polski w ramach powyĪszych funduszy, uzupeániane są
Ğrodkami krajowymi z budĪetu PaĔstwa oraz z Ĩródeá prywatnych.
ARiMR kontynuuje równieĪ dziaáania w ramach pomocy krajowej ale pod nowymi
rygorami Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej w sektorze rolnym i leĞnym.
ARiMR jest elementem struktury finansów publicznych i typowym przykáadem
paĔstwowej agencji páatniczej, a od 1 stycznia 2012 roku peániü bĊdzie rolĊ Agencji
wykonawczej. W przypadku tej jednostki budĪet zadaniowy dotyczy tylko strony
wydatkowej. Dochody wystĊpują tu sporadycznie i na maáą skalĊ.
ARiMR opracowuje i realizuje budĪet zadaniowy w ramach dwóch: Funkcji 21
oraz Funkcji 22.
Funkcja 21 okreĞlana jest jako Polityka Rolna i Rybacka. W ramach tej funkcji
Agencja opracowuje wydatki w podziale na finansowanie i wspóáfinansowanie
programów z udziaáem Ğrodków unijnych i krajowych w ramach poszczególnych zadaĔ,
podzadaĔ i dziaáaĔ zgodnie z notą budĪetową na dany rok budĪetowy. Do kosztów
wypáacanych w ramach dziaáaĔ pomocowych ujĊtych w Funkcji 21 przyporządkowane
są takĪe koszty obsáugi poszczególnych programów, takie min. jak:
x páace,
x koszty obsáugi informatycznej i sprzĊtu,
x koszty kontroli.
W Funkcji 22 pt. „Planowanie Strategiczne oraz Obsáuga Administracyjna
i Techniczna” ARiMR przedstawiáa pozostaáe koszty związane ze swą dziaáalnoĞcią,
których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadaĔ w Funkcji 21 nie jest na tyle
istotny aby byá ekonomicznie uzasadniony.
Funkcja 22 podzielona jest na trzy czĊĞci:
1. merytoryczną – koordynacja dziaáalnoĞci dysponenta, planowania strategicznego
i operacyjnego tj.: ujĊte tu są m.in: obsáuga informacyjna, ochrona informacji
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niejawnych oraz ochrona danych osobowych, ochrona prawna interesów instytucji,
kontrola, audyt i monitorowanie jednostek podlegáych
2. administracyjną – obsáuga realizacji zadaĔ, tj. m.in: realizacja polityki personalnej,
obsáuga rachunkowo-ksiĊgowa, wydatki związane z operacjami bankowymi planowanie,
kontrola realizacji planu finansowego i sprawozdawczoĞci budĪetowej prowadzenie, nadzór
i koordynacja spraw z zakresu utrzymania obiektów, gospodarowania nieruchomoĞciami
i majątkiem oraz zakupu skáadników majątkowych, wynagrodzenia i Ğwiadczenia
3. obsáugĊ – techniczna realizacja zadaĔ, tj. m.in: prace administracyjno-konserwacyjne
Ğrodowiska systemu teleinformatycznego w jednostce, wynagrodzenia i Ğwiadczenia na
rzecz pracowników obsáugi technicznej, wydatki związane z wynajmem i dzierĪawą,
np.: czynsze, dzierĪawy Ğrodków trwaáych, wynajem samochodów, wydatki związane
z zakupem materiaáów biurowych, ubezpieczenia nieruchomoĞci i pojazdów itd.
Przyporządkowanie kosztów przez ARiMR w ramach tej Funkcji nastąpiáo w sposób
prawidáowy.
Jednym z najistotniejszym elementem budĪetu zadaniowego jest wáaĞciwe
okreĞlenie celów i dobór wáaĞciwych mierników. Warto rozpatrzeü niektóre z nich.
Przykáadowo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizowane
jest zadanie „Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej”. W ramach
tego zadania realizowane jest podzadanie pt. ”Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niĪ
WPR”. Wobec tego celem tego podzadania winno byü wspieranie dziaáalnoĞci rolniczej
Ğrodkami finansowymi, które w koĔcowym efekcie spowodują wzrost dochodów
rolników i konkurencyjnoĞci polskiego rolnictwa. PoĞrednio przyczynią siĊ one do
poprawy jakoĞci produkowanych produktów rolniczych. JeĪeli chodzi o mierniki oceny
tych staraĔ ARiMR, to wydaje siĊ, Īe odpowiednimi byáby:
liczba udzielonego wsparcia × wartoĞü pomocy krajowej lub
koszty pomocy krajowej : koszty ujĊte w planie finansowym ARiMR
W tym przypadku moĪna by zastosowaü wzór tego wskaĨnika w stosunku do jego
wartoĞci bazowej, którą moĪna by ustaliü jako Ğrednią wartoĞü z ostatnich trzech lat.
Z kolei w ramach analizowanego podzadania wystĊpują dziaáania. Jednym z nich jest
dziaáalnie pt. ”Dopáaty do oprocentowania kredytów bankowych”. W tym przypadku wydaje
siĊ, Īe najlepszym miernikiem okreĞlającym zaangaĪowanie ARiMR byáby wskaĨnik:
liczba udzielanych kredytów × wartoĞü dopáat lub
% wykorzystanie limitu przydzielonego na dany rok
ARiMR realizuje takĪe podzadanie: ”Realizacja páatnoĞci bezpoĞredniej”. Celem
tego podzadania jest poprawa sytuacji dochodowej rolników, co moĪe prowadziü do
wzrostu poziomu ich Īycia oraz do wzrostu inwestycji rolniczych. W przypadku tego
podzadania miernikiem zaangaĪowania Agencji byáoby:
liczba przyjĊtych prawidáowo wypeánionych wniosków + liczba wniosków
wymagających korekt × 2× wartoĞü dopáat
JeĪeli moĪna by byáo, przyporządkowaü temu podzadaniu koszty jego realizacji, to
z punktu widzenia gestora Ğrodków publicznych i ze wzglĊdu na istotĊ budĪetu
zadaniowego najbardziej wáaĞciwym do oceny efektywnoĞci staraĔ Agencji byáby miernik:
suma kosztów : wartoĞü dopáat bezpoĞrednich
Miernik ten wskazywaáby kosztocháonnoĞü rozdysponowania 1 zá dopáat dla
beneficjentów. NaleĪaáoby ustaliü wartoĞü bazową takiego miernika w kolejnych latach
staraü siĊ go zmniejszaü.
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JeĪeli chodzi o FunkcjĊ 22, to dla oceny efektywnoĞci staraĔ Agencji w tym
zakresie, wydaje siĊ Īe najlepszymi miernikami mogą byü:
suma poniesionych kosztów : wartoĞü udzielonej pomocy lub
koszty obsáugi administracyjno technicznej : ogóá Ğrodków pomocowych lub
etaty zaangaĪowane w realizacjĊ zadania : ogóá zatrudnionych
Drugą instytucją dziaáającą w sektorze rolnictwa jest Agencja NieruchomoĞci
Rolnych Skarbu PaĔstwa. BudĪet zadaniowy tej instytucji zostaá omówiony szczegóáowo
w artykule Pani M. Postuáy. OdniosĊ siĊ tu tylko do niektórych kwestii.
Agencja gospodaruje na zasobie gruntów i budynków, które są wydzierĪawione
rolnikom. Oprócz tego ANR posiada spóáki, które są wyposaĪone w majątek Skarbu
PaĔstwa. Generalnie na skutek procesów sprzedaĪy nieruchomoĞci rolnych ANR
administruje systematycznie kurczącym siĊ majątkiem. JednakĪe zatrudnienie i koszty
funkcjonowania Agencji rosną. W przypadku ANR S.P. wielce skutecznym dla
racjonalizacji wydatków i przychodów moĪe byü budĪet zadaniowy. ANR od 2009 r.
opracowuje budĪet zadaniowy. ANR S.P. jest specyficzną dysponentem Ğrodków
budĪetowych, który oprócz kosztów generuje przychody.
Agencja NieruchomoĞci Rolnych realizuje swoją dziaáalnoĞü w ramach funkcji 22
oraz funkcji 5. Funkcja 22 – Planowanie strategiczne oraz obsáuga administracyjna
i techniczna.
Sformuáowane w niej zadanie pt. ”Koordynacja merytoryczna dziaáalnoĞci,
planowania strategicznego i operacyjnego” ma niewáaĞciwy miernik, poniewaĪ dotyczy
on udziaáu kosztów funkcjonowania ANR S.P. w jej przychodach. Miernik winien
odnosiü siĊ do celów tego zadania, które okreĞlono jako zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ANR i realizowania jej celów ustawowych. W tym przypadku miernik
winien pozwoliü oceniü sprawnoĞü funkcjonowania Agencji w tym zakresie. OkreĞlenie
wartoĞci tego miernika jako udziaáu w przychodach: w 2011 r. – 5,4%, w 2012 r.- 7,1%
oraz w 2013 – 7,5% oznacza, iĪ koszty funkcjonowania Agencji bĊdą rosnąü, bo
przychody takĪe mają tendencjĊ rosnącą. Jest to niezrozumiaáe w sytuacji, gdy zakres
dziaáania Agencji zmniejsza siĊ.
Drugie zadanie realizowane przez ANR: „Gospodarowanie mieniem Skarbu
PaĔstwa” realizowane jest w ramach Funkcji 5 – Ochrona praw i interesów Skarbu
PaĔstwa ma wáaĞciwie okreĞlone cele. Dotyczą one sprzedaĪy, bądĨ przekazania
i wydzierĪawienia mienia Zasobu WáasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa. JednakĪe miernik
ich realizacji jest takĪe wadliwy. Sformuáowano go jako udziaá powierzchni gruntów
sprzedanych i wydzierĪawionych oraz nieodpáatnie przekazanych w powierzchni
gruntów ZWR S.P. w danym roku. WartoĞci tego miernika mają tendencjĊ malejącą.
WáaĞciwy miernik informujący o efektach gospodarowania mieniem Skarbu PaĔstwa
oparty winien byü na efektach wartoĞciowych lub powierzchniowych. Za poprawny
miernik moĪna by przyjąü relacjĊ wydatków poniesionych w ramach Funkcji 22 do
efektów uzyskanych ze sprzedaĪy czy dzierĪawy mienia Skarbu PaĔstwa.

Wnioski
1. BudĪet zadaniowy powinien odnosiü siĊ w swojej konstrukcji nie tylko do
wydatków, lecz takĪe do dochodów realizowanych przez niektóre jednostki
organizacyjne sektora finansów publicznych.
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2. BudĪet zadaniowy jako instrument nowoczesnego zarządzania Ğrodkami publicznymi
winien obejmowaü coraz to wiĊcej podmiotów sektora finansów publicznych.
3. Niektóre podmioty takie jak Lasy PaĔstwowe powinny wchodziü w skáad sektora
finansów publicznych i prowadziü gospodarkĊ finansową zgodnie z ideą budĪetu
zdaniowego obejmującego dochody i wydatki.
4. Polskie doĞwiadczenia z budĪetem zadaniowym mają zaledwie kilka lat. JednakĪe
postĊp w jego konstruowaniu jest duĪy i znaczący.
5. Mimo niewątpliwych osiągniĊü w pracach nad budĪetem zadaniowym wymaga on
systematycznego doskonalenia, zwáaszcza w zakresie mierników.
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Summary
In this article, Author presented the issues related to the rationalization of public
spending through management. One of the instruments in the effective management of
public finances is an activity-based budget. Implementation of this kind of the budget in
Poland started in 2007 and they rely on the development of its structure. In 2008 the
government began training, then made an inventory of public tasks performed by the state.
These tasks are divided into 22 functions in each of them distinguished Tasks and Subtasks
and Measure. Set out their objectives and measures of these goals. The Polish experience
shows that the introduction of activity-based budget is associated with cyclical
improvement of methods and procedures for measuring performance of individual
elements of its structure. The development of effective methodological principles and their
systematic improvement is a long process, and this remark especially applies to measures
of the objectives. It is important to the rationalization of public expenditures is also the
shape of system of public finance sector. According to the author, some entities (such as
State Forests) should be incorporated into its structure and lead manage its finances in
accordance with the idea of propositional budget includes revenues and expenditures.
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