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Wprowadzenie
Planowanie i  rozliczanie środków publicznych w  układzie zadaniowym jest zalecane 
przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju, Bank 
Światowy i  Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W  Polsce działania wdrożeniowe 
w tym zakresie podjęto na początku XXI wieku. 

Ustawa z 27.8.209 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.; dalej: Fin-
PublU) posługuje się terminem „układ zadaniowy”, który zdefiniowano w art. 2 pkt 4. 
Przez układ zadaniowy rozumie się 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,
wraz z  opisem celów zadań i  podzadań, a  także bazowymi i  docelowymi miernikami 
stopnia realizacji celów działalności państwa.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 FinPublU wydatki publiczne powinny być dokonane w sposób 
celowy i oszczędny, z  zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów i optymalnego doboru metod oraz środków służących osiągnięciu założonych 
celów.

Ideą budżetu zadaniowego jest informowanie o tym, jakim celom służą wydatki publicz-
ne i jakie efekty uzyskuje się z poniesionych nakładów. Jest oparty na koncepcji zarzą-
dzania przez cele, wykorzystującym metodykę zarządzania sprawnością i  wydajnością 
działania. Cele powinny być skonkretyzowane i  zhierarchizowane, na rzecz osiągania 
określonych efektów mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników.

Budżety zadaniowe są wdrażane w sektorze rządowym od kilku lat. Zgodnie z art. 174 
pkt  2 FinPublU od 1.1.2013  r. Minister Finansów  będzie sprawował ogólną kontrolę 
efektywności i  skuteczności realizacji budżetu w  układzie zadaniowym. Również od 
1.1.2013 r. zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy dysponenci części budżetowych obej-
mują nadzór oraz kontrolę efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie za-
daniowym na podstawie mierników i celów.
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Wprowadzenie

Układ książki dostosowany jest do konwencji „od teorii do praktyki”. Kolejne części 
mają tytuły:
1. Teoretyczne zagadnienia budżetu zadaniowego.
2. Fazy tworzenia budżetu zadaniowego.
3. Zastosowanie klasyfikacji budżetowych w budżecie zadaniowym.
4. Dokumentacja budżetu zadaniowego.
5. Monitorowanie stopnia realizacji budżetu zadaniowego.
6. Dostosowanie budżetu zadaniowego do specyfiki jednostki.
7. Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym.

Teoretyczne zagadnienia budżetu zadaniowego są zinterpretowane w dwóch pierwszych 
częściach. W kolejnych trzech częściach uwaga skoncentrowana jest na praktycznym za-
stosowaniu klasyfikacji budżetowej, sporządzaniu dokumentacji budżetowej i monitoro-
waniu realizacji budżetu. W części szóstej zaprezentowano cele, zadania i mierniki dla 
wybranych obszarów działalności jednostek sektora finansów publicznych. W  części 
siódmej przedstawiono obowiązujące wzory sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym.

Autorami opracowania są praktycy z  sektora finansów publicznych. Ich prezentacje 
i wnioski mają duży walor praktyczny i powinny przyczynić się do usprawnienia wdro-
żenia budżetu zadaniowego w sektorze rządowym i samorządowym.

Budżet w  układzie zadaniowym jest obowiązkowy w  sektorze rządowym. Zamiarem 
ustawodawcy jest objęcie tą procedurą także sektora samorządowego. 

W praktyce występuje wiele wątpliwości w definiowaniu celów i mierników. Książka po-
winna pomóc w ich rozstrzygnięciu, szczególnie w jednostkach samorządowych, które 
przymierzają się do wdrożenia tego bardzo pożytecznego narzędzia planowania i kon-
troli finansów publicznych.
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