
1

1. Teoretyczne zagadnienia 
budżetu zadaniowego 

Monika Kaczurak-Kozak

1.1. Pojęcie budżetu zadaniowego

1.1.1. Geneza budżetu zadaniowego
Zmiany zachodzące w gospodarce światowej i kryzys finansowy ostatnich lat wymuszają 
odmienne od dotychczasowego nastawienie do gospodarowania środkami publicznymi. 
Konieczne jest zastosowanie nowoczesnego instrumentarium zarządczego, umożliwiają-
cego zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych zadań publicznych oraz ra-
cjonalizację wydatków publicznych.

Jednym z kluczowych aspektów finansów publicznych jest zagadnienie efektywnego za-
rządzania procesami gromadzenia i  wydatkowania środków publicznych. W  latach 80. 
i 90. XX wieku szczególnie rozpowszechniona została koncepcja nowego zarządzania pu-
blicznego (New Public Management) jako alternatywa tradycyjnego podejścia do spraw 
gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Podejście to wprowadza-
ło model menedżerski w miejsce klasycznego (biurokratycznego) modelu administracji 
publicznej. Jego celem jest wdrożenie w sektorze publicznym metod i rozwiązań stosowa-
nych dotychczas w sektorze prywatnym, a więc zorientowanych na efekty. W takim mo-
delu nacisk kładzie się na profesjonalne zarządzanie i efektywność, w tym na możliwość 
dokonywania oceny działalności i  funkcjonowania jednostek sektora publicznego na 
podstawie właściwie określonych, mierzalnych mierników ich wykonania.

Do sektora publicznego zaczęto wprowadzać nowoczesne metody zarządzania, takie jak 
m.in.: systemy zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, kontrola 
zarządcza, rachunek kosztów, wieloletnie planowanie finansowe oraz budżetowanie za-
daniowe. Umożliwiają one wyższy standard usług świadczonych przez instytucje pu-
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bliczne, gdyż koncentrują się na realizacji założonych celów i traktowaniu obywatela jak 
klienta.

Zmiany sposobu budżetowania środków publicznych, w celu zwiększenia przejrzystości, 
łatwiejszego monitorowania skuteczności i  efektywności wydatków oraz wydłużenia 
okresu planowania, są zalecane przez różne instytucje i  organizacje międzynarodowe: 
Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Bank Światowy 
czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Jednym z  podstawowych elementów nowego zarządzania publicznego jest koncepcja 
budżetu zadaniowego. Jego angielski odpowiednik to performance budgeting, czyli meto-
da planowania oparta na zarządzaniu finansami publicznymi przez rezultaty. Istotą tej 
koncepcji jest wykorzystanie w procedurze budżetowej informacji o efektach osiągnię-
tych w związku z poniesionymi wydatkami publicznymi.

Wiele państw zmodyfikowało swój system planowania budżetowego, np. Stany Zjedno-
czone Ameryki (USA), Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Francja, Japonia, Holandia. 
Proces ten zaobserwowano w ponad 50 krajach, z tym że w niektórych nastąpiło zastą-
pienie dotychczasowego modelu układem zadaniowym, w  innych wprowadzono tylko 
wybrane elementy tego układu do budżetu tradycyjnego. Przeniesienie zagranicznych 
wzorców budowy budżetu zadaniowego wprost na grunt polskiego sektora finansów pu-
blicznych jest ograniczone ze względu na odmienne warunki funkcjonowania systemów 
finansów publicznych innych krajów. W tym procesie należy uwzględnić wszystkie moż-
liwe uwarunkowania o podłożu społecznym, gospodarczym i politycznym. W każdym 
kraju są one inne.

Wdrażanie układu zadaniowego do planowania budżetu w Polsce odbywało się w pierw-
szym okresie (od połowy lat 90. XX wieku) w  jednostkach samorządu terytorialnego. 
Prekursorami w tym obszarze były: Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin. Obecnie kilka-
dziesiąt samorządów w  Polsce stosuje budżetowanie zadaniowe, lecz jego zakres jest 
zróżnicowany, obejmuje pojedyncze obszary działalności JST lub jej całość. Reformę 
polskich finansów publicznych w  kierunku wprowadzenia budżetu zadaniowego 
– w sektorze rządowym – podjęto w 2006 r.

Pierwsze zapisy wskazujące na odmienne od dotychczasowego podejście do planowania 
zadań publicznych widoczne są w ustawie z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Konkretne wskazania dotyczące budżetu zadaniowego zawar-
to w Programie Konwergencji z 2006 r. oraz w Dokumencie Implementacyjnym Krajo-
wego Programu Reform na lata 2005–2008, przyjętym przez Radę Ministrów 
17.10.2006 r., stanowiącym część dokumentacji programowej opracowanej na podstawie 
Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące budżetu zadaniowego pojawiły się po raz pierwszy 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18.5.2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu, 
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008; 
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Dz.U. Nr 94, poz. 628 (w 2007 r. pilotażowy program wdrażania wydatków budżetu pań-
stwa w układzie zadaniowym dotyczył dwóch części budżetowych: 28. Nauka i 38. Szkol-
nictwo wyższe). W celu odzwierciedlenia wydatków w układzie zadaniowym w załącz-
niku nr  58 do rozporządzenia dołączono instrukcję sporządzania planów rzeczowych 
i finansowych dotyczących planowania budżetu zadaniowego oraz wprowadzono wzory 
formularzy: BZ-1 – Zestawienie głównych zadań, wraz z opisem celów tych zadań, mier-
ników wykonania, a także podmiotów odpowiedzialnych za realizację tych zadań na lata 
2008–2010, BZ-2 – Zestawienie planowanych wydatków dla poszczególnych zadań budże-
towych na następny rok budżetowy wraz z określeniem źródła pochodzenia środków, oraz 
BZ-3 –  Zestawienie planowanych wydatków w  układzie zadaniowym na rok następny, 
a także planowanych wydatków na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań, określeniem ich 
mierników oraz podaniem ich docelowej wartości.

Pierwsza wersja budżetu zadaniowego przedstawiona została na 2008 r. (w wersji skró-
conej w  Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2008, w  pełnej wersji w  raporcie 
„Budżet zadaniowy”). Budżetem zadaniowym objęto wydatki 67 dysponentów, ujęte 
w 82 częściach budżetowych (co stanowiło 44% wydatków budżetu państwa. W 2011 r. 
budżet zadaniowy obejmował 100% wydatków budżetu państwa oraz 78% wydatków/
kosztów jednostek sektora finansów publicznych z wyłączeniem NFZ oraz jednostek sa-
morządu terytorialnego). Jednak okazało się, iż wiele zadań dysponentów głównych jest 
ze sobą powiązanych i  ich realizacja wymaga współpracy niekiedy kilku resortów. 
W  efekcie kolejne rozporządzenie odnoszące się do projektu ustawy budżetowej na 
2009 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z 9.5.2008 r. w sprawie szczegółowego sposo-
bu, trybu i  terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 
2009; Dz.U. Nr 87, poz. 837) wprowadziło nowy układ budżetu zadaniowego w podziale 
na funkcje, zadania i podzadania. Modyfikacja polegała na wyodrębnieniu obok zadań 
i podzadań również funkcji państwa, w których znalazły się zadania realizowane przez 
różne podmioty. Mają one charakter porządkujący, stanowiąc jednocześnie najwyższy 
szczebel struktury zadaniowej. Dysponenci zostali zobowiązani, aby do każdego zadania 
i podzadania przypisać cele i odpowiednie dla tych celów mierniki (w ustalonej ilości).

Plan wydatków na lata 2009–2011 został w całości przygotowany w nowym ujęciu (za-
daniowym), w oparciu o 22 podstawowe funkcje państwa, grupujące wydatki wszystkich 
dysponentów części budżetowych według podstawowych działalności (rodzajów polity-
ki) państwa. Prace reformatorskie są prowadzone w dalszym ciągu. Obecny stan prawny 
w tym zakresie wynika z ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.; dalej: FinPublU). Stworzono w niej także ramy prawne realizacji kolej-
nych etapów wdrażania budżetu zadaniowego, tj. wprowadzono przepisy odnoszące się 
do ewidencji oraz sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadanio-
wym. Usankcjonowano kwestie kontroli nad budżetem zadaniowym i jego elementami. 
Powołano organ ustawowy funkcjonujący (do 31.12.2012 r.) w Ministerstwie Finansów, 
odpowiedzialny za pracę nad budżetem w układzie zadaniowym – Koordynatora Krajo-
wego Budżetu Zadaniowego.
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Budżet zadaniowy obejmuje aktualnie swoim zakresem cały sektor finansów publicz-
nych, z wyłączeniem JST oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

1.1.2. Zadania budżetu zadaniowego
Wobec różnorodności sposobów implementacji budżetu zadaniowego na świecie nie 
sposób jednoznacznie go zdefiniować. W literaturze zagranicznej i krajowej można zna-
leźć wiele jego charakterystyk. Przykładowe definicje krajowe, mające też swoje źródła 
zagraniczne, przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Definicje budżetu zadaniowego

Autor Definicja

S. Owsiak Plan finansowy podmiotu publicznego (…), w którym, niezależnie od 
obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, zapi-
sane są konkretne zadania charakteryzujące się niejednorodnością. 
Zadanie ma określony (ilościowo i jakościowo) cel, koszt, wskaźnik 
efektywności, wskazana jest także osoba odpowiedzialna za jego reali-
zację.

T. Lubińska, 
A. Lozano 
Platonoff, T. Strąk

Istotą budżetu zadaniowego jest wprowadzenie zarządzania wydatka-
mi publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierar-
chizowane na rzecz osiągania określonych efektów, mierzonych za 
pomocą ustalonego systemu mierników.

A. Wernik Istota budżetu zadaniowego polega na precyzyjnym określeniu zadań, 
które mają być finansowane ze środków budżetowych oraz stosowaniu 
odpowiednich mierników, które umożliwiałyby ocenę efektów uzyska-
nych w wyniku ponoszonych wydatków budżetowych.

M. Postuła, 
P. Perczyński

Metoda zarządzania środkami publicznymi ujmowana jako skonsoli-
dowany plan wydatków jednostek sektora finansów publicznych – spo-
rządzany w horyzoncie dłuższym niż rok, w układzie funkcji państwa, 
zadań i podzadań budżetowych wraz z miernikami określającymi sto-
pień realizacji celu.

B. Pietrzak,
Z. Polański, 
B. Woźniak

Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie środkami publicznymi 
przez cele. Cele te są skonkretyzowane oraz ich realizacja następuje 
według określonej hierarchii. Na każdym etapie realizacji zadań w ra-
mach określonego celu za pomocą odpowiednich mierników mierzy 
się ich efektywność. Budżet zadaniowy pozwala ustalić, które zadania 
są dla danego celu najważniejsze i zmierzyć, jak zostały ustalone.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, 
s. 294; T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Pol-
sce, Warszawa 2009, s. 41; A. Wernik, Finanse publiczne. Cele. Struktury. Uwarunkowania, Warszawa 2007, 
s. 174; M. Postuła, P. Perczyński (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, wyd. II (poprawione), 
Warszawa 2010, s. 26; B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce, tom 2, Warszawa 
2008, s. 114
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Przedstawione definicje wskazują, iż podstawowymi pojęciami występującymi w budże-
cie zadaniowym są: zadania, cele i mierniki. Zagadnienia te zostaną rozwinięte w dal-
szych częściach publikacji.

Ogólnym zadaniem budżetu zadaniowego jest doskonalenie procesów zarządczych i bu-
dżetowych, czyli dążenie do profesjonalnego planowania budżetowego w okresie wielo-
letnim, posługując się przy tym nowoczesnymi narzędziami zarządzania finansami. 
W budżecie tym widoczne są kierunki i cele wydatkowania środków publicznych. Wska-
zuje się zadania najważniejsze z punktu widzenia realizowanych celów (hierarchia za-
dań) oraz stopień ich wykonania (za pomocą mierników). Rozdział środków publicz-
nych odbywa się w powiązaniu ze skonkretyzowanymi oczekiwaniami, a więc wiąże się 
wydatki z konkretnymi zadaniami. Struktura budżetu zadaniowego pozwala pozyskać 
informacje o przyjętych do realizacji zadaniach, ich właściwościach, sposobie wykona-
nia, wysokości potrzebnych środków finansowych oraz efektach dających się skwantyfi-
kować i porównać. Umożliwia to sprawowanie społecznej kontroli przez obywateli nad 
realizacją zadań publicznych. Dąży się zatem do pełnej jawności i przejrzystości.

W budżecie zadaniowym istotne jest również wyraźne wskazanie osób i jednostek orga-
nizacyjnych (wraz z podziałem obowiązków) odpowiedzialnych za jego realizację, w tym 
poszczególnych zadań, co zwiększa jakość pracy jednostki wykonującej budżet. Tworząc 
budżet w układzie zadaniowym, skupia się ona na aspekcie istotności i użyteczności da-
nego zadania na tle innych potencjalnych zadań, skuteczności jego realizacji oraz efek-
tywności mierzonej porównaniem nakładów do efektów. Budżet zadaniowy pozwala za-
tem właściwie wykorzystać posiadane, z reguły ograniczone, zasoby finansowe.

W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w układzie zadaniowym 
wskazuje się, że budżet zadaniowy daje odpowiedź na następujące pytania:
–  jakie zadania są wykonywane oraz zaplanowane do wykonania?
–  jakie wydatki są przeznaczone na poszczególne zadania w  danym roku budżeto-

wym?
–  jakie cele mają być osiągnięte w wyniku realizacji poszczególnych zadań?
–  jakie efekty (rezultaty) mają przynieść założone cele?
–  w jakim stopniu udało się doprowadzić do osiągnięcia założonych celów?

1.1.3. Zasady budżetu zadaniowego
Wytycznymi do budżetowania, zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i zadaniowym, są za-
sady budżetowe. W uproszczeniu traktuje się je jako pożądane cechy odnoszące się do 
budżetu i gospodarki budżetowej.

Do najczęściej wymienianych tradycyjnych zasad budżetowych należą: zasada jedności 
(formalnej i materialnej – niefunduszowania), zasada jednoroczności, zupełności (po-
wszechności), równowagi, szczegółowości (specjalizacji), jawności, przejrzystości, ope-
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ratywności, realności, uprzedniości, gospodarności, polityczności. Mogą one podlegać 
weryfikacji, jeżeli prowadzi to do racjonalizowania gospodarki środkami publicznymi.

Budżet zadaniowy nie ogranicza się tylko do wymiaru finansowego wykonania planu. 
Podstawę jego konstrukcji stanowią zasady wydatkowania środków publicznych zawarte 
w  ustawie o  finansach publicznych. Nakazują one odniesienie poniesionych w  danym 
okresie nakładów do uzyskanych efektów rzeczowych. Artykuł 44 ust. 3 FinPublU wska-
zuje, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikają-
cych z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz w sposób celowy i oszczędny, przy za-
chowaniu zasady:
–  uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (efektywności),
–  optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów (sku-

teczności).

Metodologia budżetowania zadaniowego wskazuje, że za podstawowe zasady sektora fi-
nansów publicznych należy uznać: skuteczność i efektywność. Zapewniać je mają przej-
rzystość i konsolidacja wydatków oraz planowanie wieloletnie. 

Reforma budżetu zadaniowego oparta została na czterech zasadach (T. Lubińska, Budżet 
a finanse publiczne, Warszawa 2010, s. 131 i n.):
1.  Przejrzystości (transparency), czyli wprowadzeniu klasyfikacji zadaniowej o charak-

terze zadaniowo-podmiotowym. Przejrzystość wydatkowania środków publicznych 
stanowi punkt wyjścia dla skuteczności i efektywności.

2.  Wieloletności (multiyear planning), czyli wieloletniej (trzyletniej) projekcji wydat-
ków dla zadań. W uzasadnionych przypadkach niektóre zadania budżetowe mogą 
mieć dłuższy niż trzyletni okres obowiązywania, np. programy operacyjne współfi-
nansowane ze środków pochodzących z budżetu UE.

3.  Skuteczności (effectiveness) i efektywności (efficiency), czyli określeniu celów i mier-
ników oraz porównaniu efektów z wydatkowanymi środkami publicznymi. Zasady 
te decydują o sprawności działania. Istotne są w tym obszarze mierniki odnoszące 
się do skuteczności i efektywności. Mierniki skuteczności mierzą stopień osiągnięcia 
zamierzonych celów, a mierniki efektywności – zależność między nakładami a osią-
gniętymi efektami.

4.  Konsolidacji (public expenditure consolidation), sprowadzającej się do wieloletniej 
konsolidacji wydatków budżetu państwa z wydatkami (kosztami) wybranych fundu-
szy publicznych i jednostek podsektora rządowego.

Każdemu zadaniu ujętemu w budżecie zadaniowym nadaje się cechy projektu. Określa 
się jego cel, sposób realizacji, niezbędne środki finansowe oraz harmonogram umożli-
wiający umiejscowienie w czasie danego zadania wraz ze skutkami finansowymi dla bu-
dżetu. Realizuje się w ten sposób zasadę jednoroczności budżetu oraz zasadę wieloletno-
ści, poprzez łączenie zadań w plany i programy wieloletnie, przy jednoczesnym ujęciu 
ich realizacji w perspektywie rocznej.
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Prawidłową realizację budżetu w  ujęciu zadaniowym umożliwia ustalenie i  przyjęcie 
przez jednostki sektora finansów publicznych jednolitych zasad stanowienia celów. 
Szczegółowe wytyczne definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych 
sformułowane zostały w nocie budżetowej (aktualnie rozporządzenie Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i  terminów opracowania materiałów do pro-
jektu ustawy budżetowej na rok 2013). Zgodnie z nimi cele powinny być: istotne, precy-
zyjne i konkretne, spójne, mierzalne, określone w czasie oraz realistyczne. Podkreśla się 
również konieczność zgodności celów danej jednostki z celami polityki społeczno-go-
spodarczej oraz polityki średniookresowej strategii rozwoju kraju i pozostałymi doku-
mentami o charakterze strategicznym. (Więcej na temat zasad definiowania celów w roz-
dziale 2).

1.2. Regulacje prawne budżetu zadaniowego

1.2.1. Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania 
finansami publicznymi
Polska wraz z  wejściem w  struktury UE przyjęła obowiązek wprowadzenia nowocze-
snych metod zarządzania środkami publicznymi. Budżet zadaniowy i wynikający z nie-
go nowy sposób zarządzania środkami publicznymi należy zatem uznać za narzędzie 
wykorzystywane do osiągnięcia standardów unijnych i spełnienia wszystkich kryteriów 
konwergencji określonych przez UE.

Do ustawy o finansach publicznych budżet zadaniowy wprowadzono poprzez cztery za-
sadnicze elementy (uzasadnienie do projektu ustawy):
–  umieszczenie w uzasadnieniu do ustawy budżetowej wydatków w układzie zadanio-

wym, zgodnie z zawartą w ustawie o finansach publicznych metodologią,
–  zadaniowy sposób prezentacji w ustawie budżetowej programów wieloletnich i  in-

westycji,
–  wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących systemu sprawozdawczego w zakresie 

budżetu zadaniowego,
–  obowiązek planowania zadaniowego przez agencje wykonawcze, fundusze celowe 

i państwowe osoby prawne.

Ustawa o finansach publicznych posługuje się pojęciem „układ zadaniowy”, przez który 
rozumie się (art. 2 pkt 3 FinPublU) zestawienie odpowiednio wydatków budżetu pań-
stwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji 
państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz:
a)  zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,
b)  podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zada-

nia, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione
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– wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi mierni-
kami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościo-
we lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych na-
kładów.

Ustawa o  finansach publicznych podaje również definicję budżetu zadaniowego. Jest 
nim skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych 
jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, in-
stytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o  których mowa 
w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadaniowym. Do planowania w układzie zada-
niowym zobowiązano zatem: państwowe jednostki budżetowe, agencje wykonawcze, in-
stytucje gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz 
państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywa-
nia zadań publicznych (z  wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojo-
wych, banków i spółek prawa handlowego). Skonsolidowany plan wydatków, o którym 
mowa wyżej, prezentowany jest w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej (art. 142 
pkt 11 FinPublU).

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 3 FinPublU przedstawiane Radzie Ministrów projekty ustaw 
oraz akty prawne, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub 
zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielko-
ści wynikających z obowiązujących przepisów, zawierają w uzasadnieniu – obok określe-
nia wysokości tych skutków oraz wskazania źródeł ich sfinansowania – opis celów no-
wych zadań i mierników określających stopień realizacji celów. Zapis ten powoduje, iż 
już w trakcie prac nad nowymi regulacji prawnymi należy stale mieć na uwadze cel pań-
stwa, który poprzez nowe rozwiązania zostanie zrealizowany.

W ustawie usankcjonowano kwestie kontroli nad budżetem zadaniowym i jego elemen-
tami (art. 174 pkt 2 i art. 175 ust. 1 pkt 4 FinPublU – wchodzą w życie 1.1.2013 r.):
1)  ogólną kontrolę nad efektywnością i skutecznością realizacji budżetu w układzie za-

daniowym sprawuje Minister Finansów,
2)  nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów w układzie zadaniowym na 

podstawie mierników stopnia realizacji celów sprawują dysponenci części budżetowych.

Organem administracji rządowej właściwym w sprawach wdrażania planowania w ukła-
dzie zadaniowym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz opracowywania pla-
nu finansowego w  układzie zadaniowym do 31.12.2012  r. jest Minister Finansów. Ze 
względu na obszerność prac zadania te wykonuje Koordynator Krajowy Budżetu Zada-
niowego powoływany i odwoływany przez Ministra Finansów i zatrudniony w Minister-
stwie Finansów. Do jego zadań należy w szczególności:
1)  koordynowanie opracowywania wzorów formularzy do przygotowania przez jed-

nostki sektora finansów publicznych planów finansowych w układzie zadaniowym 
do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej i  sprawozdania z  wykonania ustawy 
budżetowej;
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2)  koordynowanie prac nad wykazem zadań budżetowych, ich celów oraz mierników 
wykonania;

3)  zapewnienie zgodności zadań budżetowych ze strategiami, o których mowa w usta-
wie z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, 
poz. 712 ze zm.).

W celu realizacji wymogu zawartego w punkcie 3 wymienionych zadań, w wytycznych 
dotyczących przygotowania zadaniowego planu wydatków (zawartych w rozporządze-
niach Ministerstwa Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opra-
cowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) zobowiązano dysponentów do za-
pewnienia spójności formułowanych celów i  mierników realizacji zadań i  podzadań 
z postanowieniami i wielkościami określonymi w dokumentach strategicznych.

Uświadomienie, iż wydatki publiczne stanowią istotny instrument polityki społeczno-go-
spodarczej, można uznać za podstawę rozważań na temat traktowania budżetu zadanio-
wego jako metody zarządzania środkami publicznymi. W tym celu strukturę i funkcjono-
wanie budżetu, w którym odzwierciedlone są zadania państwa, zbliża się do budżetu two-
rzonego w jednostkach sektora prywatnego. Budżet traktuje się jako narzędzie zarządcze 
w podejmowaniu decyzji, szczególnie mających charakter finansowy i długoterminowy. 
Kładzie się w nim nacisk na efekty wydatkowania środków publicznych. Budżetowi zada-
niowemu można przypisać pełnienie również funkcji komunikacyjnej, gdyż jego układ 
generuje więcej czytelnych i  zrozumiałych informacji dla obywateli. Realizuje znacznie 
lepiej niż budżet tradycyjny zasadę jawności i przejrzystości finansów publicznych. 

1.2.2. Wieloletnie planowanie budżetowe elementem 
budżetu zdaniowego
Większość zadań państwa charakteryzuje się okresem realizacji przekraczającym rok. 
Potrzebne jest zatem rozpisanie zadań na poszczególne lata, z możliwością śledzenia ko-
lejnych etapów realizacji celu.

Procedura budżetowania zadaniowego ukierunkowana jest w naturalny sposób na kon-
struowanie budżetu w dłuższym (co najmniej 3-letnim) horyzoncie czasowym. Etapem 
poprzedzającym sporządzenie budżetu zadaniowego powinno być opracowanie doku-
mentu zawierającego długoterminowe priorytety danej jednostki – cele strategiczne. Za-
pisy ustawy o finansach publicznych stopniowo wykraczają poza roczne planowanie bu-
dżetu. Wdrażaniu budżetu zadaniowego służy uregulowane w  tej ustawie wieloletnie 
planowanie finansów państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Patrząc na te 
dokumenty planistyczne z perspektywy budżetu, można stwierdzić, iż:
–  zapewniają one ciągłość planowania i realizacji założonych przedsięwzięć na prze-

strzeni lat,
–  są podstawą dokonywania wydatków w danym roku budżetowym.
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Można je zatem uznać za instrument zarządzania środkami publicznymi, oparty na po-
miarze działalności jednostki w  ujęciu wieloletnim oraz wykorzystujący metodologię 
budżetu zadaniowego.

Ustawa o finansach publicznych (art. 103–108) wprowadziła obowiązek przygotowania 
prognozy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa w po-
staci wieloletniego planu finansowego państwa (WPFP). Obejmuje on okres czterech lat 
budżetowych. Podstawą klasyfikacji wydatków w WPFP są funkcje państwa wraz z cela-
mi i  miernikami stopnia wykonania danej funkcji. Konstrukcja WPFP zakłada zatem 
ścisłe powiązanie wydatków z budżetem zadaniowym.

Wieloletni plan finansowy państwa, w podziale na poszczególne lata budżetowe, określa:
1)  podstawowe wielkości makroekonomiczne,
2)  kierunki polityki fiskalnej,
3)  prognozy dochodów oraz wydatków budżetu państwa,
4)  kwotę deficytu i potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz źródła ich sfinanso-

wania,
5)  prognozy dochodów i wydatków budżetu środków europejskich,
6)  wynik budżetu środków europejskich,
7)  skonsolidowaną prognozę bilansu sektora finansów publicznych,
8)  kwotę państwowego długu publicznego.

Wieloletni plan finansowy państwa stanowi podstawę przygotowywania projektu ustawy 
budżetowej na kolejny rok budżetowy. Podlega on aktualizacji przez Radę Ministrów 
w drodze uchwały, corocznie, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy bu-
dżetowej, i uwzględnia prognozę na kolejne trzy lata. Aktualizacja polega na doprowadze-
niu danych zawartych w WPFP do zgodności z ustawą budżetową na dany rok budżetowy 
oraz dokonaniu korekty w dalszych latach jego realizacji, w celu zapewnienia zgodności 
z kierunkami polityki społeczno-gospodarczej i średniookresową strategią rozwoju kraju.

W art. 122 ust. 1 pkt 4 FinPublU ustawodawca zobowiązał do przygotowania wielolet-
nich programów w układzie zadaniowym, wskazując, iż w załącznikach do ustawy bu-
dżetowej zamieszcza się zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym. 
W uzasadnieniu do tej ustawy wskazano, iż zadaniowy sposób prezentacji programów 
wieloletnich ma korzystny wpływ na finanse publiczne – z punktu widzenia celowości 
i efektywności tego rodzaju wydatków. Uzyskuje się większą przejrzystość informacji do-
tyczących realizacji tych programów i skuteczniejszą ich kontrolę. Zwiększa to celowość, 
skuteczność i efektywność funkcjonowania budżetu zadaniowego w sektorze finansów 
publicznych.

W jednostkach samorządu terytorialnego od 2011 r. ich budżety muszą być skorelowane 
z wieloletnią prognozą finansową (art. 226–232 FinPublU). Celem wdrażania WPF jest 
możliwość oceny sytuacji finansowej JST w przyszłych latach, co pozwala przeanalizo-
wać jej horyzont inwestycyjny oraz zdolność kredytową.


