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Budżet zadaniowy 
a efektywność i rozliczalność 
finansów publicznych

Seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli 22 września 2021 r. odbyło się 
seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK poświęcone znaczeniu budżetu 
zadaniowego dla efektywności i rozliczalności finansów publicznych. 
Uczestniczyli w nim członkowie Kolegium NIK i przedstawiciele Izby 
oraz zaproszeni goście z Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, Senatu, Narodowego Banku Polskiego, a także repre-
zentanci świata nauki, zajmujący się tytułową problematyką. Wygło-
szono cztery referaty, które poprzedziła prezentacja wyników kontroli 
„Planowanie i  realizacja zadaniowego układu wydatków w kontek-
ście reformy systemu budżetowego”, przeprowadzonej przez Depar-
tament Budżetu i Finansów NIK. Opiekę merytoryczną nad przygo-
towaniem seminarium sprawowała Małgorzata Humel-Maciewiczak, 
radca prezesa NIK i  członek Kolegium. Na  łamach przedstawiamy 
artykuły naukowe przygotowane w związku z posiedzeniem Kolegium 
oraz omawiamy wypowiedzi uczestników seminarium.
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Wystąpienia

Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli

Szanowni Państwo!  
Członkowie Kolegium 
Najwyższej Izby Kontroli! 
Szanowni Goście oraz Pracownicy!
Witam Państwa serdecznie na semina-
rium, którego tematem jest „Budżet za-
daniowy a efektywność i rozliczalność 
finansów publicznych”. Są z nami Pani 
Barbara Brodowska-Mączka, dyrektor 
generalna w Kancelarii Prezydenta RP, 
Pan Maciej Tomczak, dyrektor Depar-
tamentu Nadzoru i Kontroli oraz Pani 
Małgorzata Sokołowska, zastępca dyrek-
tora Departamentu Nadzoru i Kontroli 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
a także członkowie Kolegium NIK z lat 
poprzednich – Pani profesor Patrycja Za-
wadzka z Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz Pan doktor Józef Płoskonka. Witam 
również Panią profesor dr hab. Teresę Lu-
bińską z Uniwersytetu Szczecińskiego, 
która była inicjatorem i twórcą pomy-
słu wprowadzenia budżetu zadaniowe-
go, Panią profesor Martę Postułę z Uni-
wersytetu Warszawskiego, Pana doktora 
Cezarego Mecha, doradcę prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego, Pana profesora 
dr. hab. Artura Nowaka-Fara ze Szkoły 

Głównej Handlowej, wszystkich człon-
ków Kolegium i pracowników Najwyższej 
Izby Kontroli. Witam również tych Pań-
stwa, którzy łączą się z nami zdalnie. 

Mam dziś zaszczyt otworzyć semina-
ryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej 
Izby Kontroli poświęcone budżetowi za-
daniowemu w kontekście efektywności 
i rozliczalności finansów publicznych. 
Temat budżetu zadaniowego jest mi bli-
ski od wielu lat, praktycznie od samego 
początku, gdy pojawił się pomysł jego 
wprowadzenia w naszym kraju. Byłem 
uczestnikiem prac nad pierwszym bu-
dżetem zadaniowym na poziomie cen-
tralnym. Wykonywaliśmy wtedy prace 
pilotażowe, w czasie których uczyliśmy się, 
czym jest budżet zadaniowy i do czego 
może być wykorzystany, a jednocześnie, 
czerpiąc z nowej wiedzy, planowaliśmy 
po raz pierwszy wydatki w układzie za-
daniowym, łącząc je z miernikami reali-
zacji zadań. Miałem wtedy przyjemność 
współpracować z Panią profesor Teresą 
Lubińską i jej zespołem, koordynującym 
wdrażanie budżetu zadaniowego w róż-
nych ministerstwach, w tym także w Mi-
nisterstwie Finansów. 
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Prezes NIK Marian Banaś   wystąpienia

Pragnę przypomnieć, że już na samym 
początku prac, w 2006 roku, przyjęto bar-
dzo ambitne założenia odnośnie do wy-
korzystania budżetu zadaniowego. Pokła-
dano w nim duże nadzieje na usprawnie-
nie zarządzania finansami publicznymi 
oraz na powiązanie środków publicznych 
z efektami. Według pierwotnych planów 
budżet zadaniowy miał zastąpić budżet 
tradycyjny. Dotychczasową klasyfikację 
budżetową chciano zastąpić nową klasy-
fikacją opartą na funkcjach, zadaniach 
i podzadaniach. Planowano też, że osoby 
odpowiedzialne za programy budżetowe 
uzyskają swobodę w przenoszeniu wy-
datków pomiędzy poszczególnymi za-
daniami. Miał zostać zbudowany system 
oceny wydatków publicznych, pozwala-
jący ocenić zarówno spójność celów bu-
dżetowych ze strategiami rządowymi, 
jak i skuteczność oraz efektywność wy-
datkowania środków publicznych. Rocz-
ne planowanie chciano połączyć z plano-
waniem trzyletnim, również w układzie 
zadaniowym. 

Wprowadzenie budżetu zadaniowe-
go miało polegać nie tylko na przyjęciu 
nowej procedury budżetowej, ale przede 
wszystkim na wdrożeniu nowego syste-
mu zarządzania jednostkami publicznymi, 
czyli zarządzaniu przez cele. Jednocześnie 
przewidywano wdrożenie systemu infor-
matycznego, wspomagającego zarządzanie 
finansami i monitoring zadań. Planowano 
też pełne wdrożenie rachunkowości me-
moriałowej i rachunku kosztów. 

W 2008 roku odstąpiono od pierwotnej 
koncepcji, przyjętej dwa lata wcześniej. 
Postanowiono, że budżet zadaniowy bę-
dzie funkcjonował równolegle z budżetem 
tradycyjnym, a nie zamiast niego. Budżet 

tradycyjny miał w dalszym ciągu służyć 
celom zarządczym i alokacyjnym, zaś zada-
niowy pełnić funkcję pomocniczą, przede 
wszystkim prezentacyjną. Nowa koncepcja 
znalazła wyraz w uchwalonej w 2009 roku 
ustawie o finansach publicznych. Głów-
nym elementem ustawy budżetowej po-
zostawał budżet tradycyjny i to właśnie 
on stanowił podstawę prowadzenia go-
spodarki finansowej państwa. Budżetowi 
zadaniowemu przypadła rola dodatkowego 
narzędzia objaśniającego, stanowiącego 
element uzasadnienia projektów ustaw 
budżetowych, a nie samych ustaw.

W ostatnim dziesięcioleciu Najwyższa 
Izba Kontroli przeprowadziła kilka kon-
troli odnoszących się do funkcjonowa-
nia budżetu zadaniowego w kontekście 
efektywności i rozliczalności wydatków 
publicznych oraz prowadzenia kontroli 
zarządczej. Jeszcze w trakcie wdrażania 
budżetu zadaniowego NIK oceniła, że za-
równo przebieg wdrażania, jak i uzyskane 
efekty nie gwarantują, że budżet zadanio-
wy będzie narzędziem sprawnego zarzą-
dzania zadaniami publicznymi. Nie wnosił 
on istotnej wartości dodanej, zwłaszcza 
w aspekcie zarządczym. Jego znaczenie 
informacyjne dla obywatela też było bar-
dzo ograniczone. 

Na potrzebę dokonania zmian wska-
zali wtedy również eksperci – naukow-
cy i praktycy zarządzania publicznego 
– biorący udział w zorganizowanym 
przez Najwyższą Izbę Kontroli w styczniu 
2012 roku panelu ekspertów. Za szczegól-
nie ważne uznali prowadzenie społeczne-
go dialogu w celu wypracowania strategii 
i priorytetów w działalności publicznej, 
podniesienie świadomości obywate-
li dotyczącej rozliczania dysponentów 
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wystąpienia   Prezes NIK Marian Banaś

z osiągniętych celów, potrzebę zmian 
legislacyjnych nakładających na Sejm 
obowiązek rozpatrywania sprawozda-
nia o wykonaniu budżetu w układzie 
zadaniowym, a także wzmocnienie roli 
Koordynatora Krajowego Budżetu Zada-
niowego, na przykład dzięki przeniesieniu 
organu odpowiedzialnego za wdrażanie 
budżetu zadaniowego do Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi-
ła także oddzielną kontrolę planowania 
i monitorowania wydatków w układzie 
zadaniowym. Stwierdzone nieprawidło-
wości były wskazówką, że układ zadaniowy 
nie stanowił skutecznego narzędzia zarzą-
dzania wydatkami do osiągnięcia zaplano-
wanych celów. Zwrócono także uwagę, 
że układ zadaniowy nie został zintegrowa-
ny z planami działalności poszczególnych 
ministrów. Nie mógł być więc w pełni wy-
korzystany w kontroli zarządczej. 

Z przedmiotem dzisiejszego posiedze-
nia seminaryjnego Kolegium Najwyższej 
Izby Kontroli wiązała się również kon-
trola zapewnienia jawności i przejrzysto-
ści finansów publicznych przez system 
sprawozdawczości finansowej. W in-
formacji o wynikach kontroli wskazano 
między innymi, że przejście od układu 

zadaniowego do układu celów określonych 
w strategiach i programach operacyjnych 
było niemożliwe. Ponadto dane o wydat-
kach ponoszonych w poszczególnych ob-
szarach działalności państwa prezentowano 
w trzech różnych układach, co powodo-
wało, że dla każdego obszaru działalno-
ści prezentowano trzy różne kwoty wy-
datków. Na przykład wykazywano różne 
wydatki na to samo zadanie w sprawoz-
daniu z wykonania budżetu zadaniowego 
oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
tradycyjnego. Na podstawie tego przykła-
du można powiedzieć, że brak powiązania 
budżetu zadaniowego z ustawą budżetową 
nie tylko ogranicza przydatność tego bu-
dżetu, ale w pewnym stopniu prowadzi 
także do pogorszenia przejrzystości finan-
sów publicznych.

Po trzynastu latach od podjęcia przez 
rząd decyzji o wdrożeniu budżetu zada-
niowego w sektorze rządowym, Najwyższa 
Izba Kontroli dokonała całościowej oceny 
jego funkcjonowania. Kontrola była nadzo-
rowana przez Panią wiceprezes Małgorzatę 
Motylow, której chciałbym teraz oddać 
głos, prosząc o przedstawienie najważniej-
szych ustaleń.
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  wystąpienia

Małgorzata Motylow,  
wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Szanowni Państwo!  
Panie Prezesie!  
Członkowie Kolegium NIK! 
Szanowni Goście oraz Pracownicy  
Najwyższej Izby Kontroli!
Kontrolę „Planowanie i realizacja zadanio-
wego układu wydatków w kontekście refor-
my systemu budżetowego”, którą miałam 
zaszczyt nadzorować, przeprowadziliśmy 
jeszcze w drugiej połowie 2019 roku, jed-
nak sformułowane na jej podstawie oceny 
pozostają wciąż aktualne.

NIK negatywnie oceniła funkcjonowanie 
budżetu zadaniowego jako narzędzia słu-
żącego poprawie skuteczności i efektyw-
ności zarządzania środkami publicznymi. 
Na poziomie centralnym układ zadaniowy 
wydatków nie odgrywał, co do zasady, zna-
czącej roli w zarządzaniu środkami publicz-
nymi. Dane ze sprawozdań o wykonaniu 
wydatków w układzie zadaniowym nie 
były podstawą do podejmowania decyzji 
o przesunięciach środków w trakcie roku 
budżetowego ani o ich alokacji na przyszłe 
lata. Dane te nie były również wykorzy-
stywane przez Ministerstwo Finansów 

przy identyfikacji obszarów, w których 
należało dokonać szczegółowego przeglą-
du wydatków.

Rola układu zadaniowego ograniczała się 
do funkcji prezentacyjnej, ale nawet ona 
nie była w pełni realizowana ze względu 
na brak udziału potencjalnych interesariu-
szy w procesie jego tworzenia, nieujęcie 
tego układu w ustawach budżetowych oraz 
możliwość przyjęcia – przez wykonawców 
zadań publicznych – celów i mierników 
niespełniających wymogów metodycz-
nych. W obecnej formie przydatność tego 
narzędzia jest znikoma, a jego wprowa-
dzenie, mimo stosunkowo długiego już 
okresu funkcjonowania, nie przyczyni-
ło się do poprawy zarządzania środkami 
publicznymi.

Ograniczone wykorzystanie budżetu 
zadaniowego nie uzasadniało dużej pra-
cochłonności niezbędnej do jego realizacji 
i związanych z tym wydatków.

Proszę Pana dyrektora Stanisława Jaro-
sza o przedstawienie wyników kontroli. 
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wystąpienia  

Szanowni Państwo!
Panie Prezesie!
Członkowie Kolegium!
Szanowni Goście!
Mam dziś zaszczyt zaprezentować usta-
lenia kontroli NIK dotyczącej planowania 
i realizacji zadaniowego układu wydatków 
w kontekście reformy systemu budżeto-
wego. Kontrolę przeprowadziliśmy w dru-
giej połowie 2019 roku. Choć obejmowa-
ła ona lata 2016–2019, to sformułowane 
na jej podstawie wnioski pozostają wciąż 
aktualne. Informacja o wynikach tej kon-
troli została zatwierdzona przez Pana pre-
zesa Mariana Banasia 27 lipca ubiegłego 
roku i miała być zaprezentowana w cza-
sie seminaryjnego posiedzenia Kolegium 
NIK zaplanowanego pierwotnie na 18 li-
stopada 2020 r. Nie mogło ono odbyć się 
w tamtym terminie z powodu ograniczeń 
związanych z COVID–19. 

Na wstępie chciałbym przedstawić Pań-
stwu powody, dla których podjęliśmy się 
realizacji tej kontroli. Ze wstępnych ana-
liz, rozmów z pracownikami administracji 
rządowej oraz z wcześniejszych kontroli 
wynikało, że budżet zadaniowy wykorzy-
stywany jest w znikomym stopniu. Jed-
nocześnie mieliśmy uzasadnione przy-
puszczenia, potwierdzane w corocznych 
kontrolach budżetowych, że w tworzenie 
tego budżetu zaangażowany jest rozbudo-
wany aparat administracyjny. Pojawiało 

się zatem pytanie, czy korzyści z funkcjo-
nowania budżetu zadaniowego w obecnej 
formie przewyższają koszty ponoszone 
w związku z jego realizacją. 

Celem kontroli było zbadanie, czy wdro-
żenie rozbudowanych procedur budżeto-
wania zadaniowego przyczyniło się do po-
prawy wykorzystania środków publicznych 
lub do większej przejrzystości budżetu 
państwa. Oprócz tego zamierzaliśmy 
sprawdzić, w jaki sposób i z jakim skut-
kiem była realizowana funkcja prezenta-
cyjna, wskazywana jako główna funkcja 
budżetu zadaniowego w Polsce. Kontrolę 
przeprowadziliśmy w 6 ministerstwach: 
Ministerstwie Finansów, Ministerstwie 
Infrastruktury, Ministerstwie Edukacji 
Narodowej, Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 5 urzę-
dach wojewódzkich: śląskim, świętokrzy-
skim, lubelskim, warmińsko-mazurskim 
i wielkopolskim.

W wyniku kontroli stwierdziliśmy, że 
budżet zadaniowy nie przyczynił się ani 
do poprawy zarządzania środkami publicz-
nymi, ani do bardziej przejrzystego podzia-
łu odpowiedzialności za realizację zadań 
publicznych, ani też do lepszej komunikacji 
z interesariuszami. Nie odgrywał żadnej 
istotnej roli. Sprawozdania z jego wykona-
nia nie były podstawą do podejmowania 

Stanisław Jarosz,  
dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów NIK
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decyzji o przesunięciach środków w trakcie 
roku budżetowego oraz ich alokacji na przy-
szłe lata. Po czternastu latach od podjęcia 
przez Radę Ministrów decyzji o wprowa-
dzeniu budżetu zadaniowego trudno było 
wskazać choćby jeden cel, który został 
w pełni zrealizowany w wyniku zastoso-
wania tego narzędzia.

Wyniki kontroli wskazują, że również 
oczekiwania związane z racjonalizacją wy-
datków publicznych i poprawą jakości dia-
logu społecznego odnośnie do podziału 
środków i realizacji zadań publicznych 
po wprowadzeniu budżetu zdaniowego 
nie zostały spełnione. 

Jednocześnie kontrola NIK potwier-
dziła, że opracowywanie i wykonywanie 
budżetu państwa równocześnie w dwóch 
rozbudowanych układach – tradycyjnym 
i zadaniowym – było znaczącym obciąże-
niem dla administracji rządowej. Koniecz-
ne stało się wykonywanie co roku wielu 
czynności odnoszących się do planowania, 
ewidencjowania i sporządzania sprawoz-
dań na czterech poziomach klasyfikacji 
zadaniowej. Należy pamiętać o tym, że bu-
dżet państwa jest także opracowywany 
w układzie tradycyjnym, również bardzo 
rozbudowanym. I o ile budżet państwa 
w układzie tradycyjnym stanowi podstawę 
do prowadzenia gospodarki finansowej, 
to budżet w układzie zadaniowym pełni 
głównie funkcję prezentacyjną, w dodat-
ku publikowane dane o jego wykonaniu 
są bardzo ograniczone, obejmują jedynie 
funkcje i zadania.  W kontroli zwróciliśmy 
też uwagę, że nie wypracowano kryteriów 
pozwalających na jednoznaczne przypo-
rządkowanie celów i mierników do jednego 
z czterech poziomów układu zadaniowego. 
W związku z tym, na podstawie budżetu 

zadaniowego nie było możliwe oddzielenie 
celów strategicznych od celów operacyj-
nych. Układ celów na poziomie funkcji 
nie był nadrzędny wobec układu celów 
na poziomie zadań, a ten z kolei nadrzędny 
wobec układu celów na poziomach podza-
dań i działań.

Główna funkcja budżetu zadaniowe-
go, czyli prezentacyjna, była realizowana 
przede wszystkim na jego dwóch najwyż-
szych poziomach: funkcji i zadań. Z tego 
względu wykonywanie budżetu zadanio-
wego na poziomach podzadań i działań nie 
znajdowało adekwatnego uzasadnienia.

Ministrom wiodącym w realizacji okre-
ślonych zadań nie zapewniono możliwości 
udziału w wyznaczaniu celów i mierników 
dla innych dysponentów budżetu państwa 
wykonujących te zadania. W związku z tym 
nie można im przypisać pełnej odpowie-
dzialności za stopień realizacji celów. Ozna-
cza to, że wprowadzenie budżetu zadanio-
wego nie ułatwiło stosowania zasady rozli-
czalności, a odpowiedzialność za realizację 
zadań publicznych pozostała rozproszona. 

Warto zwrócić także uwagę na przeka-
zanie wykonawcom zadań pełnych upraw-
nień do ustalania mierników, które miały 
służyć ocenie ich pracy. Wykonawcy zadań 
publicznych sami sobie ustalali planowane 
wartości mierników. Prowadziło to do swo-
istego konfliktu interesów. Wskazywali oni 
cele łatwe do zrealizowania lub takie, któ-
rych osiągnięcie zależało przede wszystkim 
od uwarunkowań zewnętrznych, a wyko-
nawcy nie mieli na nie wpływu.

Organem koordynującym prace nad bu-
dżetem zadaniowym jest Minister Fi-
nansów, mimo że nie został on prawnie 
umocowany do władczego oddziały-
wania na innych ministrów w zakresie 



12 KONTROLA PAŃSTWOWA – 12 –

wystąpienia   Stanisław Jarosz

tworzenia spójnego układu celów i mier-
ników. W związku z tym cele i mierniki 
budżetu zadaniowego nie stanowiły spój-
nego układu. Należy jednak podkreślić, 
że w Ministerstwie Finansów podjęto 
skuteczne działania prowadzące do ich 
ujednolicenia w urzędach wojewódzkich. 

Wymienione przeze mnie niedoskonało-
ści funkcjonowania budżetu zadaniowego 
spowodowały, że nie cieszył się on dużym 
zainteresowaniem. Debaty budżetowe 
w Sejmie koncentrowały się na omawia-
niu wydatków w układzie tradycyjnym, 
stanowiącym podstawę do oceny gospo-
darki finansowej państwa. Do budżetu 
zadaniowego odnoszono się sporadycznie. 

Wskazać również należy na brak efektów 
założonej reformy systemu budżetowe-
go. W przyjętych przez Radę Ministrów 
w lipcu 2016 roku „Założeniach reformy 
systemu budżetowego” wskazano między 
innymi potrzebę integracji procesów plano-
wania wieloletniego i rocznego, redefinicję 
roli: Rady Ministrów, Ministra Finansów 
oraz pozostałych członków Rady Mini-
strów w procesie budżetowym. Zakładano 
także zniesienie istniejącego dualizmu kla-
syfikacyjnego wydatków i wprowadzenie 
nowego podziału budżetu państwa oraz 
jednolitej klasyfikacji o charakterze za-
daniowym. Pomimo upływu ponad 5 lat 
od momentu przyjęcia przez Radę Mini-
strów w lipcu 2016 r. „Założeń reformy sys-
temu budżetowego”, prace Ministerstwa 
Finansów nad nową klasyfikacją zadaniową 
cechował niski stopień zaawansowania. 
Zwrócono też uwagę na brak rzeczywistej 
możliwości sprawowania nadzoru i kon-
troli nad efektywnością i skutecznością 
realizacji wydatków publicznych na pod-
stawie mierników budżetu zadaniowego.

Przechodząc do ocen pragnę wskazać, 
że NIK negatywnie oceniła funkcjonowa-
nie budżetu zadaniowego jako narzędzia 
służącego poprawie skuteczności i efek-
tywności zarządzania środkami publicz-
nymi. Mimo wadliwego działania tego na-
rzędzia, nie podjęto działań zmieniających 
w istotny sposób funkcjonowanie budżetu 
zadaniowego ani nie dokonano ewaluacji 
jego przydatności w tak rozbudowanej for-
mie. Nie wypracowano kryteriów pozwa-
lających na przyporządkowanie poszcze-
gólnych pozycji w klasyfikacji zadaniowej 
do jednego z jej czterech poziomów. 

Nie stworzono również rozwiązań nada-
jących ministrom kompetencje niezbędne 
do sprawowania kontroli i nadzoru nad re-
alizacją przypisanych im zadań, wykonywa-
nych przez innych dysponentów. Część kon-
trolowanych jednostek nie dostosowywała 
planowanych wartości mierników do planu 
wydatków. Na przykład stwierdzono przy-
padki istotnych zmian w planie wydatków, 
w ślad za którymi nie szły zmiany plano-
wanych wartości mierników. 

Struktura planowanych wydatków 
w ukła dzie zadaniowym była poważnie 
zniekształcona ze względu na przypisanie 
wszystkich rezerw budżetowych do jedne-
go zadania – 4.2. „Budżet państwa i reali-
zacja wybranych wydatków” – zamiast do 
zadań, na które tworzono rezerwy celowe. 
Wynikało to m.in. z braku integracji ukła-
du celów budżetu zadaniowego z układem 
celów tworzenia poszczególnych rezerw. 

Negatywnie oceniono również niedoko-
nywanie w kontrolowanych jednostkach 
oceny skuteczności i efektywności reali-
zacji celów oraz brak pogłębionych analiz 
dotyczących stopnia wykonania poszcze-
gólnych zadań.
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NIK pozytywnie oceniła opracowaną 
przez Ministerstwo Finansów diagnozę 
problemów funkcjonowania budżetu za-
daniowego. Zawarto ją w „Założeniach re-
formy systemu budżetowego”. Warto rów-
nież podkreślić podjęcie prac nad nową, 
jednolitą klasyfikacją zadaniową. Mini-
ster Finansów uprościł prace planistycz-
ne związane z przygotowaniem budżetu 
zadaniowego oraz aktualizował klasyfi-
kację zadaniową w celu jej dostosowania 
do zmian w przepisach. W Ministerstwie 
Finansów określono szczegółowe cechy, 
którymi powinny charakteryzować się 
cele i mierniki. 

Jednocześnie w kontrolowanych mini-
sterstwach powiązano cele i – w znacznie 
bardziej ograniczonym stopniu – mierni-
ki budżetu zadaniowego z dokumentami 
strategicznymi rządu.

NIK skierowała wniosek do Prezesa Rady 
Ministrów o objęcie nadzorem prac mają-
cych na celu reformę systemu budżetowego 
i zastosowanie nowego modelu planowania 
budżetowego. Była to reakcja na brak po-
stępów we wdrażaniu założeń tej reformy. 

Jednocześnie NIK wnioskowała do Mi-
nistra Finansów między innymi o: 
a) ograniczenie celów i mierników bu-
dżetu zadaniowego do jednego zestawu, 
wspólnego dla funkcji i zadań, obejmują-
cego mierniki pozwalające na syntetyczną 
ocenę efektów w poszczególnych obsza-
rach działalności państwa;
b) wypracowanie tego zestawu celów 
i mierników w drodze konsultacji z inte-
resariuszami oraz dokonywanie jego cy-
klicznych ocen pod kątem kompletności 
i adekwatności do potrzeb odbiorców;
c) włączenie zestawu celów i mierni-
ków budżetu zadaniowego do ustawy 

budżetowej, aby nadać mu większe zna-
czenie oraz poddać ocenie w trakcie debat 
budżetowych;
d) zniesienie obowiązku planowania i reali-
zacji budżetu zadaniowego na poziomach 
podzadań i działań; dysponenci budżetu 
państwa powinni mieć możliwość plano-
wania i wykonywania go na tych dwóch 
poziomach, natomiast nie powinno być 
to ich obowiązkiem. 

Z wniosków sformułowanych w czasie 
kontroli wynika zatem, że uwagę należy 
skupić na wypracowaniu jednego zestawu 
celów i mierników, szeroko wykorzysty-
wanego przez interesariuszy i służącego 
syntetycznej ocenie każdego z obszarów 
działalności państwa. Za realizację każdego 
z tych celów powinien być odpowiedzialny 
jasno wskazany organ administracji rzą-
dowej, podejmujący działania koordyna-
cyjno-nadzorcze wobec innych organów 
urzeczywistniających te cele. 

Szczegółową listę wniosków przekazano 
Ministrowi Finansów po kontroli przepro-
wadzonej w Ministerstwie.

Warto podkreślić, że NIK docenia 
przydatność budżetu zadaniowego jako 
narzędzia o charakterze prezentacyjnym 
i rekomenduje jego utrzymanie. Jednakże 
skala wykorzystania budżetu zadaniowego 
powinna zostać dopasowana do potrzeb 
interesariuszy. Przy dotychczasowym, nie-
wielkim wykorzystaniu budżetu zadanio-
wego nie ma uzasadnienia do jego realizacji 
w tak rozbudowanej formie. Jednocześnie 
konieczne jest podjęcie szerokiej dysku-
sji w celu wypracowania nowej koncepcji 
budżetu zadaniowego, wykorzystywanego 
do oceny funkcjonowania państwa.
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Podsektor rządowy od wielu lat wykorzystuje narzędzia, które wspierają pro-
cesy zarządzania i gospodarowania środkami publicznymi, w tym budżet zada-
niowy oraz kontrolę zarządczą. W artykule podjęto próbę oceny zadaniowego 
planu wydatków z punktu widzenia ich konsolidacji w ramach zadań oraz biorąc 
pod uwagę strukturę wydatków poszczególnych dysponentów zgodnie z prze-
pisami art. 124 ustawy o finansach publicznych1. Zagadnienia te mają istotne 
znaczenie dla jasności i transparentności tak skonstruowanego planu wydatków.

Środki ministerstw 
w budżetowaniu zadaniowym

Zarządzanie i gospodarowanie funduszami publicznymi

TERESA LUBIŃSKA 

Wieloletnie doświadczenia dydaktyczne 
w prowadzeniu licznych projektów stu-
denckich oraz prac magisterskich z zakresu 

1 Ustawa o finansach publicznych z 27.8.2009, Dz.U. z 2021 r. poz. 305 tj., dalej także ufp.

budżetowania zadaniowego na poziomie 
rządowym wskazują na znaczne trud-
ności w studiowaniu materiałów, które 
stanowią część „Uzasadnienia do pro-
jektów ustaw budżetowych” oraz część 

Artykuły
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„Omówienia sprawozdań z wykonania wy-
datków w układzie zadaniowym” w postaci 
tzw. „Skonsolidowanego planu wydatków 
w układzie zadaniowym”. W szczególno-
ści uwagi odnoszą się do ich przejrzystości 
wobec potrzeby identyfikacji ośrodków 
odpowiedzialności za efekty przypisane 
do zadań.

Pojęcia: gospodarność, 
sprawność, racjonalność
Problematyka budżetowania zadaniowego, 
w tym zagadnienia efektywności, racjo-
nalności, sprawności czy gospodarności 
działania są przedmiotem badań nauko-
wych wielu dyscyplin, w tym nauk: o zarzą-
dzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz 
prawnych. Nie wnikając w niuanse termi-
nologiczne, za sprawne czy racjonalne dzia-
łanie można, za T. Pszczołowskim, uznać 
takie, które: „nie ma cech negatywnych, 
a są same pozytywne i to takie, które okre-
ślilibyśmy jako najbardziej prawidłowe, 
najbardziej oszczędne”2. Definicja ta uwy-
pukla pojęcie skuteczności i oszczędności. 
Skuteczność działania ściśle jest związa-
na z celami formułowanymi przez kadrę 
menedżerską, których realizacja powinna 
zapewnić, że będą one najbardziej prawi-
dłowe. W przypadku jednostek sektora 
finansów publicznych (SFP) menedże-
rowie administracji rządowej obejmują 
ministrów, wiceministrów, dyrektorów 
departamentów. Formułowanie celów 
przez członków rządu i dyrektorów de-
partamentów oraz sposobów ich realiza-
cji wymaga informacji o przewidywanych 

2 T. Pszczołowski: Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii, wyd. V. Wiedza Powszechna,  
Warszawa 1976, s. 15.

produktach i o rezultatach uzyskanych 
z wydatków publicznych. Oszczędność 
działania z kolei ściśle wiąże się z tzw. efek-
tywnością kosztową, umożliwiającą pomiar 
kosztów przypisanych do produktów i re-
zultatów działania administracji rządowej.

Dorobek naukowy w obszarze skutecz-
ności i oszczędności działania w jednost-
kach SFP koncentruje nauki o zarządzaniu 
i jakości na zagadnieniach: zarządzanie ja-
kością w urzędach jednostek samorządu 
terytorialnego (JST), modele funkcjono-
wania administracji publicznej jako orga-
nizacji menadżerskich, modele zarządza-
nia w podmiotach leczniczych, w jednost-
kach oświaty, w uczelniach wyższych czy 
w transporcie. Cenne są prace poświęcone 
rachunkowości zarządczej w jednostkach 
SFP. Wspomnieć należy również o pracach 
odnoszących się do skuteczności i efek-
tywności funkcjonowania Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej czy wymiaru spra-
wiedliwości. Generalnie należy jednak 
stwierdzić, że dorobek naukowy w dzie-
dzinie zarządzania jednostkami SFP jest 
skromny.

Zdecydowanie bogatszy jest natomiast 
dorobek naukowy w dyscyplinie ekono-
mia i finanse poświęcony skuteczności 
i oszczędności działania. Jego specyfiką 
jest koncentracja na ujęciu makroekono-
micznym zagregowanych zmiennych, bę-
dących przedmiotem badań. Obejmują 
one głównie: ochronę środowiska, trans-
port, edukację, zdrowie, naukę. Szeroko 
są tu wykorzystywane modele ekonome-
tryczne, statystyczne czy taksonomiczne.

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.43   artykuły
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Należy podkreślić, że problematyka 
budżetowania zadaniowego integruje 
nie tylko dorobek nauki o zarządzaniu i ja-
kości oraz ekonomii i finansów, ale również 
nauk prawnych. Kategorie skuteczność za-
rządzania i oszczędność działania wyma-
gają bowiem odpowiednich regulacji praw-
nych, zawartych w ustawie o finansach 
publicznych oraz w innych ustawach. Do-
robek nauk prawnych jest więc szczególnie 
ważny przy rozważaniach poświęconych 
funkcjonowaniu administracji rządowej. 

Pojęcie racjonalności, gospodarności 
czy sprawności działania jednostek SFP 
w pełni odzwierciedla art. 44 ustawy o fi-
nansach publicznych, w którym3:
1. Wydatki publiczne mogą być ponoszone 
na cele i w wysokościach ustalonych w:
a) ustawie budżetowej,
b) uchwale budżetowej jednostki samo-
rządu terytorialnego,
c) planie finansowym jednostki sektora 
finansów publicznych.
2. Jednostki sektora finansów publicznych 
dokonują wydatków zgodnie z przepisa-
mi dotyczącymi poszczególnych rodzajów 
wydatków.
3. Wydatki publiczne powinny być doko-
nywane:
a) w sposób celowy i oszczędny, z zacho-
waniem zasad:

 • uzyskiwania najlepszych efektów z da-
nych nakładów;

 • optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów;
b) w sposób umożliwiający terminową re-
alizację zadań;

3 Por. ustawa z 27.8.2009 r., op.cit.
4 ibid.

c) w wysokości i terminach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Jednostki sektora finansów publicznych 
zawierają umowy, których przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 
na zasadach określonych w przepisach o za-
mówieniach publicznych, o ile odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej.

Dorobek nauk prawnych w obszarze 
pomiaru kategorii związanych z gospo-
darnością jest znaczący. Zainteresowanie 
tematyką gospodarności wynika z tego, 
że same „finanse publiczne” jako nauka 
koncentrująca się na badaniu procesów 
gromadzenia i wydatkowania środków 
publicznych wykazują bardzo ścisłe związ-
ki z prawem publicznym. Wszelkie prace 
badawczo-wdrożeniowe z finansów pu-
blicznych winny więc uwzględniać regu-
lacje zawarte w ustawie o finansach pu-
blicznych lub formułować nowe regulacje 
ustawowe.

W okresie ostatnich 10 lat wprowadzono 
szereg instrumentów wspierania procesów 
zarządczych w jednostkach SFP. Są to4:

 • rozszerzone kompetencje audytu we-
wnętrznego (art. 272 i art. 273 ufp),

 • budżet zadaniowy w jednostkach sektora 
rządowego (art. 2, art. 32, art. 40, art. 70, 
art. 122, art. 174 ufp),

 • Wieloletni Plan Finansowy Państwa 
(WPFP) w układzie zadaniowym (art. 103, 
art. 108 ufp),

 • kontrola zarządcza (art. 68 ufp),
 • wieloletnie prognozy finansowe w sa-

morządach – w tym wykaz przedsięwzięć 
(art. 226 ufp),
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 • budżety zadaniowe w samorządach 
– dobrowolne.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz 
wieloletnia prognoza finansowa jednostek 
samorządu terytorialnego stanowią nie-
zwykle ważne instrumenty zarządzania 
zdolnością kredytową na poziomie kraju 
oraz na poziomie jednostek samorządo-
wych. Są również narzędziami wspierania 
planowania zadaniowego.

Instytucją wspomagającą procesy za-
rządzania w całym SFP jest kontrola 
zarządcza. Art. 68 ust. 2 ufp5 stanowi: 
„Celem kontroli zarządczej jest zapew-
nienie w szczególności:
a) zgodności działalności z przepisami 
prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności działania,
c) wiarygodności sprawozdań,
d) ochrony zasobów,
e) przestrzegania i promowania zasad 
etycznego postępowania,
f) efektywności i skuteczności przepły-
wu informacji,
g) zarządzania ryzykiem”.

Przepisy te  są bowiem bezpośred-
nio oparte na metodologii budżetowa-
nia zadaniowego. Wspomnieć należy, 
że wprowadzono narzędzia monitoro-
wania i oceny stanu kontroli zarządczej 

5 ibid.
6 Por. M. Krajewska: Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzia sprawnego zarządzania jednostką samorządu te-

rytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 6/2011.
7 Ustawa z 8.6.2017 o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, 

Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 tj., dalej także ustawa o RIO.
8 Por. Stenogram przebiegu posiedzenia Komisji Finansów Publicznych nr 207, <Sejm.gov.pl>; Stenogram 

przebiegu posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, nr 122,<Sejm.gov.pl>;  
Stenogram 43 posiedzenia Senatu RP IX kadencji, <Senat.gov.pl>.

9 Por. opinia z 16.9.2016 o projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,  
RL – 0303-27/16.

10 Konstytucja RP, Dz.U. z 1997 nr 78 poz. 483. 

w postaci kwestionariusza samooceny 
w zakresie standardów kontroli. Opraco-
wanie tego dokumentu jest pracochłonne 
i budzi szereg wątpliwości6.

Wzrost zainteresowania problematyką 
gospodarności w SFP w ostatnich latach 
wynikał z próby zmian ustawy o zmianie 
ustawy o regionalnych izbach obrachun-
kowych7. Wątpliwości dotyczyły kryte-
rium gospodarności, o które proponowano 
rozszerzyć przedmiotowy zakres kontroli 
spraw finansowych w jednostkach samo-
rządu terytorialnego. Dyskusja, która od-
była się w Komisji Finansów Publicznych 
i w Komisji Samorządu Terytorialnego i Po-
lityki Regionalnej oraz dyskusja w Senacie 
potwierdzają dużą złożoność kryterium 
gospodarności8. Równocześnie dyskusje 
te wskazują nie na RIO, ale na NIK jako 
instytucję uprawnioną do szczegółowego 
badania i kontroli gospodarności wydatko-
wania środków publicznych. Istotna jest 
tu opinia M. Steca przyjęta przez Radę Le-
gislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów9.

W artykule 203 ust. 1 Konstytucji RP10 
czytamy: „Najwyższa Izba Kontroli kon-
troluje działalność organów administracji 
rządowej, Narodowego Banku Polskiego, 
państwowych osób prawnych i innych 
państwowych jednostek organizacyjnych 
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z punktu widzenia legalności, gospodar-
ności, celowości i rzetelności”. Posze-
rzoną dyskusję na temat gospodarności 
jako kryterium kontroli NIK przedstawia 
artykuł L. Murata11. Badania przeprowa-
dzone przez Autora12 dowodzą, że tylko 
w co trzynastym wystąpieniu pokontrol-
nym Izba zawiera jakąś wypowiedź nawią-
zującą bezpośrednio do tego kryterium, 
zaś jedynie trzy procent nieprawidłowo-
ści jest formułowanych na jego podsta-
wie. Wyniki te wskazują jednoznacznie 
na duże trudności w ocenie gospodarno-
ści, ponieważ kontrolerzy „zostali zobo-
wiązani do wskazania ewentualnych za-
łożeń i metody rachunku ekonomiczne-
go lub metody szacunków, stanowiących 
podstawę (uzasadnienie) takiej oceny”13. 
Niniejsze wymogi są w pełni uzasadnio-
ne, bowiem kontrola oznacza porównanie 
stanu faktycznego ze stanem pożądanym 
(przyjętymi kryteriami).

Nawiązując do art. 44 ustawy o finan-
sach publicznych (wcześniej art. 35 ustawy 
o finansach publicznych z 2005 r.), należy 
przyjąć, że pojęcia racjonalności czy gospo-
darności wydatkowania środków publicz-
nych w świetle wymienionego art. 44, ust 3 
są tożsame14. Przepis ten w pełni upoważnia 
do nadzoru i kontroli działalności na pod-
stawie kryterium gospodarności. W pracy 
pod red. J. Wyporowskiej-Frankiewicz Au-
torzy słusznie podkreślają, że „kryterium 

11 Por. L. Murat: Gospodarność jako kryterium kontroli. Ujęcie prawne i aksjologiczne, „Kontrola Państwowa” 
nr 6/2019.

12 ibid.
13 ibid.
14 Por. ustawa z 27.8.2009, op.cit.
15 J. Wyporska-Frankiewicz (red.), E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek: Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jed-

nostkami samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 67.

gospodarności ma wyrażać aspekty ekono-
miczne w ocenie kontrolowanej działalno-
ści. Podmioty gospodarujące lub wykorzy-
stujące majątek publiczny mają obowiązek 
dbać o dobro wspólne”15. Autorzy mówią 
o nich, przyjmując słusznie, że aspekty eko-
nomiczne są głównie związane z kosztami 
(wydatkami) poniesionymi na zadania pu-
bliczne. Pojęcie podmioty gospodarujące 
jest więc niezwykle ważne z punktu wi-
dzenia przejrzystości metod budżetowania 
zadaniowego.

Skonsolidowany plan wydatków 
a ośrodki odpowiedzialności
Ujęcie zadaniowe

Podmiotowe podejście do zadaniowego 
planu wydatków zostanie poddane ana-
lizie w świetle struktury dokumentacji 
przedstawionej na stronach Ministerstwa 
Finansów.

W materiałach do projektów ustaw bu-
dżetowych, publikowanych na stronach 
Ministerstwa Finansów, od kilku lat do-
łączane są trzy dokumenty odnoszące się 
do zadaniowego planu wydatków:
1. Aneks tabelaryczny 1.
2. Aneks tabelaryczny 2.
3. Planowanie w układzie zadaniowym 
na dany rok budżetowy.

Aneks 1 zawiera „Skonsolidowany plan 
wydatków dla państwowych jednostek 
budżetowych, państwowych funduszy 
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celowych, agencji wykonawczych, instytu-
cji gospodarki budżetowej oraz państwo-
wych osób prawnych”, o których mowa 
w art. 9 pkt. 14 ufp na dany rok i dwa 
kolejne lata w układzie zadań państwa16.

Aneks 2 zawiera „Wydatki budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich 
na dany rok w układzie zadań państwa”. 

Trzeci dokument stanowi omówienie 
dwudziestu dwóch funkcji zadaniowego 
planu wydatków w ujęciu skonsolidowa-
nym, z wyodrębnieniem zadania priory-
tetowego, również w ujęciu skonsolido-
wanym. 

Skonsolidowana wersja wydatków 
przypisanych do zadań, celów i mier-
ników zawiera informację o wszystkich 
dysponentach odpowiedzialnych za reali-
zację poszczególnych zadań. Głównych 
dysponentów prezentuje zaś Aneks ta-
belaryczny 2. Obejmuje on wydatki bu-
dżetu państwa i budżetu środków eu-
ropejskich, przeznaczonych na funkcje 
i zadania, bez podania informacji zawie-
rającej pomiar celów. Są to dane z pla-
nów finansowych dysponentów, którzy 
zarządzają kluczowymi, znacznymi kwo-
tami w ramach zadaniowego planu wydat-
ków w ujęciu skonsolidowanym. Załącz-
nik określany jako Aneks 1 nie stanowi 
więc dokumentu, który można określić 
jako zadaniowy plan wydatków, z uwagi 
na brak „podmiotowej” informacji o dys-
ponentach odpowiedzialnych za realizację 
celu przypisanego do zadań oraz przyję-
tych wartości mierników i kwot wydat-
ków. Szczegółowa analiza Aneksu 1 na tle 

16 Por. ustawa z 27.8.2009 r., op.cit.
17 ibid.

Aneksu 2 umożliwia wydzielenie dla każ-
dego zadania głównych dysponentów. Sta-
nowi to jednak duże utrudnienie w ocenie 
skuteczności ich pracy. Podkreślić należy, 
że skonsolidowany plan wydatków stano-
wi niezwykle cenny dokument z punktu 
widzenia zasady transparentności i jaw-
ności w obszarze wydatkowania środków 
publicznych. Umożliwia bowiem iden-
tyfikację sumarycznej kwoty wydatków 
przeznaczonych na poszczególne zadania. 
Sumaryczna kwota wydatków w ukła-
dzie zadań zawiera bowiem wydatki po-
chodzące z budżetu państwa i z budże-
tu środków europejskich oraz wydatki 
w układzie zadań, które są finansowane 
z państwowych funduszy celowych, agen-
cji wykonawczych, instytucji gospodar-
ki budżetowej oraz państwowych osób 
prawnych, o których mowa w art 9 pkt 14 
ufp.17 Sumaryczne ujęcie wydatków pu-
blicznych według zadań winno uspraw-
niać prace parlamentarne nad ustawą 
budżetową dotyczące poziomu wydat-
kowania środków publicznych w ujęciu 
przedmiotowo-podmiotowym. Skonso-
lidowany plan wydatków może stanowić 
bazę do integracji i rzeczywistej konsoli-
dacji według celów wydatków zawartych 
w ustawie budżetowej.

Odmiennie należy widzieć skonsoli-
dowany plan wydatków w świetle przej-
rzystości pomiaru efektów przypisa-
nych do zadań i podzadań. Stwierdzić 
trzeba, że przejrzyste ujęcie zadanio-
wego planu wydatków wymaga przede 
wszystkim przypisania celów i mierników 
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do dysponentów budżetu państwa i bu-
dżetu środków europejskich. Przyjęcie 
formuły konsolidacji dysponentów na po-
ziomie zadań, wydatków, celów i mierni-
ków nie sprzyja identyfikacji ośrodków 
odpowiedzialności. Budżet państwa jako 
jego najważniejszy plan finansowy wymaga 
podmiotowo-przedmiotowego podejścia 
do struktury zadaniowego planu wydat-
ków. Przypisanie go do części budżetowych 
umożliwia wsparcie zarządzania zadania-
mi przez kadrę menedżerską w minister-
stwach i w urzędach centralnych. Może 
stanowić równocześnie narzędzie moni-
torowania przez parlament odpowiedzial-
ności dysponentów za efekty z nakładów 
publicznych. 

Część budżetowa odpowiada aktual-
nemu podziałowi resortowemu admini-
stracji rządowej, a każda z jednostek jest 
dysponentem i odpowiada za wykona-
nie określonej części budżetu. Przykła-
dem podmiotowego ujęcia zadaniowego 
planu wydatków jest dokument – Ustawa 
budżetowa na rok 2010, Uzasadnienie, 
tom III – Omówienie budżetu państwa 
w układzie zadaniowym18. Prezentuje on 
zadaniowy plan wydatków przypisanych 
do części budżetowych. Na przykład, 
na stronie 69 Omówienia19 zawarto pla-
nowane wydatki na 2010 r. dla części 42 
– Sprawy wewnętrzne. Obejmują one 
4 zasadnicze zadania: 2.1, 2.2, 2.4, 2.7. 
Wydatki tych zadań stanowią około 92% 
wydatków części 42, zawartej w ustawie 

18 <https:/mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/finanse/ustawy-budżetowe> [dostęp 3.10.2021].
19 Por. ustawa z 27.8.2009, op.cit.
20 Por. Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2019, <https://mf-arch2.mf.gov.pl> 

dostęp 23.10.2020.

budżetowej według klasyfikacji budżeto-
wej. Wskaźnik ten nie obejmuje wydatków 
na dział 753 – Obowiązkowe ubezpiecze-
nia społeczne. Wydatki te powinny sta-
nowić tzw. zadania uzupełniające w za-
daniowym planie wydatków części 42. 
Zwrócić należy również uwagę na brak 
informacji o kosztach ogólnych (pośred-
nich), które są wydzielane do odrębnej 
funkcji w zadaniowym planie wydat-
ków. Pogłębia to swoistą „izolację” opisu 
zadań, realizowanych przez poszczegól-
nych dysponentów od tzw. kosztów za-
rządu (kosztów pośrednich), czyli kosz-
tów kadry menedżerskiej, nadzorującej 
skuteczność realizacji celów.

Uwypuklić należy to, że pomiar celów 
wymaga wiedzy eksperckiej i gromadze-
nia wielu danych w ujęciu wieloletnim. 
Algorytmy wyliczania współczynników 
i wskaźników, odnoszących się do dyspo-
nentów na poziomie ministerstw są złożo-
ne i obejmują szereg zmiennych. Opisują 
współzależności między danymi o cha-
rakterze ilościowym lub jakościowym, 
które odnoszą się do procesów realizo-
wanych w rzeczywistości przez liczne ze-
społy pracowników jednostek budżeto-
wych. Odzwierciedleniem tej złożoności 
jest poniższy przykład20.

Miernik Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego (KSRG): Odsetek inter-
wencji ratowniczych, w których jednostka 
KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w cza-
sie krótszym niż 15 minut (w %).
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% zdarzeń (t≤15 min.) =
L1+L2+L3

× 100 
Σ (P,MZr)

L1 – suma pożarów i miejscowych zagrożeń 
ratowniczych z sekcji „Przybycie pierw-
szego podmiotu ratowniczego, w godz. 
06:01-20:00 oraz 20:01-06:00” odczyta-
na z przedziałów „do 5 min.”
L2 – suma pożarów i miejscowych zagrożeń 
ratowniczych z sekcji „Przybycie pierw-
szego podmiotu ratowniczego, w godz. 
06:01-20:00 oraz 20:01-06:00” odczyta-
na z przedziałów „6-10 min.”
L3 – suma pożarów i miejscowych zagrożeń 
ratowniczych z sekcji „Przybycie pierw-
szego podmiotu ratowniczego, w godz. 
06:01-20:00 oraz 20:01-06:00” odczyta-
na z przedziałów „11-15 min.”
Σ(P,MZr) – suma wszystkich pożarów 
i miejscowych zagrożeń ratowniczych 
z sekcji „Przybycie pierwszego podmio-
tu ratowniczego, w godz. 06:01-20:00 
oraz 20:01-06:00” odczytana z przedzia-
łów „do 5 min.”, „6-10 min.”, „11-15 min.”,  
„16-20 min.”, „21-30 min.”, „>30 min.”

Miernik ten jest przypisany do zada-
nia 2.3 w Funkcji 2: Bezpieczeństwo we-
wnętrzne i porządek publiczny:

„Zadanie 2.3: System ochrony prze-
ciwpożarowej i ratownictwa oraz ochro-
na ludności.

Cel dla 2.3: Zwiększenie sprawności in-
terwencji podmiotów ratowniczych Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.

Wartości miernika oraz kwoty wydatków 
w latach 2015–2021 prezentuje tabela 1.

W wersji skonsolidowanej, poza woje-
wodami – część budżetowa 85, dysponen-
tami odpowiedzialnymi za zadanie 2.3 są: 
MSWIA – Komenda Główna Państwo-
wej Straży Pożarnej. Wykorzystywane 
są również środki Funduszu Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej. Prezentacja 
złożoności tego miernika służy wskaza-
niu na konieczną ostrożność w interpre-
tacji i analizie porównawczej wartości 
mierników i potrzebę wieloletniego pro-
cesu gromadzenia danych. Szczególnie 
istotna jest tu prawidłowość relacji przy-
czynowo-skutkowej między poziomem 
wydatków a miernikami efektów. Fakt 
ten w żadnej mierze nie osłabia wysokiej 
rangi procesu pomiaru efektów z nakła-
dów publicznych.

Istotą proefektywnościowego ujęcia za-
daniowego planu wydatków powinno być 

Tabela 1. Wydatki oraz wartości miernika KSRG dla zadania 2.3 System ochrony  
przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności w latach 2015–2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Wydatki skonsolidowane 
na zadanie 2.3 (w mld zł) 2,5 2,6 2,68 2,89 2,98 3,48 3,45

Wydatki części budżetowej 
85, dział 754 (w mld zł) 2,2 2,3 2,3 2,7 2,6 2,9 3,1

Wartość miernika KSRG (w %) 87,36 87,70 90,2 88,25 90,46 ≥ 90 ≥ 90

Źródło: Aneks tabelaryczny 1 i Aneks tabelaryczny 2 do projektów ustaw budżetowych w układzie zada-
niowym na lata 2015–2021(wartości bazowe), <https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-budzetowe/> 
i <https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/> (dostęp: 23.10.2020).
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przyjęcie metodyki podmiotowo-rezulta-
tywnego podejścia do pomiaru efektów 
przypisanych do zadań i wydatków. Umoż-
liwia to przypisanie konkretnych ośrodków 
odpowiedzialności za cele zarządcze, wy-
datki i efekty. Podejście to integruje budże-
towanie zadaniowe z instytucją kontroli za-
rządczej. Kontrola zarządcza w przepisach 
ustawowych oferuje narzędzia zbliżone 
do narzędzi controllingu, a więc do narzę-
dzi sterowania czy zarządzania przez cele, 
które są stosowane w przedsiębiorstwach. 
Wśród narzędzi zarządzania, jako kluczo-
we zadanie wymienia się zarządzanie za-
sobami ludzkimi. A. Pocztowski podaje, 
że controlling zasobów ludzkich pojawia 
się tam, gdzie w zarządzaniu chodzi o na-
stępujące elementy21:

 • system oceniania i wynagradzania, 
w tym premiowania pracowników,

 • system produktywności pracowników,
 • system stosunków międzyludzkich.
Wymienione elementy zarządzania 

zasobami ludzkimi skłaniają do stwier-
dzenia, że bariera „kapitału ludzkiego” 
jest jedną z ważnych barier wdrażania 
w Polsce nowoczesnych narzędzi zarzą-
dzania publicznego, w tym budżetowania 
zadaniowego, kontroli zarządczej i audytu 
wewnętrznego. A. Zybała już w 2013 r. 
wskazywał, że wiodący model zarządzania 
w jednostkach publicznych to model opar-
ty na legislacji i kontroli (logika: rozkazuj 

21 A. Pocztowski: Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 
nr 8/1994, s. 352.

22 Por. A. Zybała: Polityki publiczne wobec wzorca zarządzania publicznego, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4/2013.
23 Por. Z. Dobrowolski: Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Uniwersytet Jagiel-

loński, Kraków 2017, s. 142.
24 Por. T. Lubińska: Controlling w instytucjach Sektora Finansów Publicznych – możliwości i warunki zastosowania, rozdział 

w monografii: Kierunki ewolucji rynku finansowego, red. M. Wasilewski, S. Zabolotny, SGGW, Warszawa 2019, s. 91-105.

i kontroluj)22. We wspomnianym wcze-
śniej art. 68 ust. 2 ufp, wśród siedmiu 
celów kontroli zarządczej nie wymieniono 
celu – zarządzanie kadrami, przyjmując 
rozwiązania z międzynarodowych stan-
dardów obowiązujących w krajach o roz-
winiętej gospodarce rynkowej. Z dużym 
prawdopodobieństwem należy przyjąć, 
że bariery ograniczające wdrażanie metod 
zarządzania opartych na pracy zespołowej 
są wciąż w dużej mierze aktualne. Inte-
resujące wyniki badań zawarto w pracy 
Z. Dobrowolskiego23. Autor wskazuje 
na luki w zarządzaniu zasobami ludzki-
mi. Stwierdza, że stan badań nad kontrolą 
zarządczą, zwłaszcza wpływu na postę-
powanie pracowników i kierowników, 
jest dalece niewystarczający.

Rola grup 
ekonomicznych wydatków
W dalszej części artykułu przedstawiono 
zarządczo-ekonomiczną charakterysty-
kę zadań budżetowych, realizowanych 
przez dwóch dysponentów najważniej-
szego planu finansowego państwa, jakim 
jest budżet państwa24. Analizie podda-
no wydatki części budżetowych mini-
sterstw: Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go (część budżetowa 28 – Szkolnictwo 
wyższe i nauka) oraz Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (część budżeto-
wa 42 – Sprawy wewnętrzne). Część 
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budżetowa odpowiada podziałowi ad-
ministracji rządowej według resortów. 
Części budżetowe ministerstw stanowią 
więc podmiotowe ujęcie ich dochodów, 
zadań (rozdziały) i wydatków. Zgodnie 
z art. 34 ust. 1 ustawy o działach admi-
nistracji rządowej25 ministrowie inicju-
ją, opracowują i koordynują wykonanie 
polityki Rady Ministrów. Należy dodać, 
że część budżetowa 28 od 2019 r. obej-
muje zintegrowane wydatki dwóch części 
budżetowych: 28 – Szkolnictwo wyższe 
oraz 38 – Nauka. W wyniku reformy, zwa-
nej ustawą 2.026, zarządzanie środkami 
na dydaktykę oraz na naukę jest realizo-
wane w warunkach zwiększenia elastycz-
ności ich wydatkowania. Wybór części 
budżetowych podporządkowano celowi, 
jakim jest pokazanie zróżnicowania struk-
tury wydatków poszczególnych dyspo-
nentów i roli tego zróżnicowania dla pro-
cesów zarządczych, jak też dla narzędzi 
ich wsparcia, jakim jest budżetowanie 
zadaniowe. Charakterystyka zadań reali-
zowanych przez ministerstwa oparta jest 
na kryterium tzw. grup ekonomicznych, 
które wymienia art. 124 ust. 1 ufp27.

Wyróżnić należy następujące rodzaje 
wydatków: wydatki bieżące jednostek bu-
dżetowych, świadczenia na rzecz osób fi-
zycznych, dotacje i subwencje, wydatki 
majątkowe, wydatki na współfinansowa-
nie programów finansowych z budżetu 
UE i EFTA, wydatki na obsługę długu, 
środki własne UE. Ostatnie dwa rodza-
je, jako odpowiednio części budżetowe 

25 Ustawa z 4.9.1997 o działach administracji rządowej, Dz.U. z 2021 r. poz. 1893. 
26 Ustawa z 20.7.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021 r. poz. 478 tj.
27 Por. ustawa z 27.8.2009, op.cit.

nr 79 i nr 84, to wydatki prawnie zdeter-
minowane, które podlegają Ministerstwu 
Finansów. 

Na wydatki bieżące ministerstw, jako wy-
datki jednostek budżetowych, składają się: 
wynagrodzenia i uposażenia oraz składki, 
koszty utrzymania, a także inne wydatki 
związane z funkcjonowaniem jednostek bu-
dżetowych i realizacją zadań statutowych, 
zakupy towarów i usług, koszty zadań zle-
conych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
są wydatkami niebędącymi wynagrodze-
niem. 

Wydatki majątkowe obejmują: wydatki 
inwestycyjne ministerstw i dotacje celowe 
na inwestycje, wydatki na zakup i objęcie 
akcji oraz wniesienie wkładów do spółek.

Dotacje i subwencje stanowią transfero-
we wydatki budżetu państwa do jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych jed-
nostek SFP i funduszy celowych. Dotacja 
może też być przeznaczona dla jednostek 
spoza SFP. Transfery te finansują określone 
zadania lub stanowią tzw. transfery wy-
równawcze i równoważące w samorządach.

Z punktu widzenia budżetowania za-
daniowego zadania realizowane przez 
ministerstwa i urzędy centralne można 
podzielić na trzy grupy zarządcze:

 • ogólnozarządcze – wydatki pośrednie,
 • podstawowe – wydatki bezpośrednie,
 • uzupełniające – wydatki bezpośrednie.
Wydatki na zadania ogólnozarządcze 

ministerstw stanowią tzw. wydatki po-
średnie, wspólne dla danego dysponenta 
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w ramach części budżetowej. Dla mi-
nisterstw wydatki te przypisane są roz-
działowi klasyfikacji budżetowej 75001 
– Urzędy naczelnych i centralnych orga-
nów administracji rządowej. Obejmują 
głównie wydatki na wynagrodzenia kie-
rownictwa, dział księgowości, informa-
tyki, zaopatrzenie, utrzymanie budynku 
i nieruchomości, marketing itp. W wypad-
ku urzędów naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa, 
wydatki pośrednie przypisane są do roz-
działu 75101 czy 75102 – Naczelne organy 
sądownictwa. Wydatki na zadania podsta-
wowe i uzupełniające ministerstw, czyli 
tzw. wydatki bezpośrednie, odpowiada-
ją poszczególnym obszarom działalności 
dysponenta. Wyróżnić tu należy wydatki 
na zadania tzw. działu zasadniczego klasy-
fikacji budżetowej oraz działów uzupeł-
niających danego dysponenta.

Wyżej wymienione kryteria podzia-
łu wydatków umożliwiają przedmioto-
wo-funkcjonalne podejście do wykazu 
zadań ministerstwa, z uwzględnieniem 
ich charakterystyki zarządczej według grup 
ekonomicznych. Zarządczo-ekonomiczne 
podejście stanowi z kolei bazę do wstęp-
nej charakterystyki zadań realizowa-
nych przez poszczególnych dysponentów 
z punktu widzenia systemu zarządzania 
w ministerstwach.

Biorąc pod uwagę wydatki ogólnoza-
rządcze dla części budżetowych obu mi-
nisterstw, które zawarto w rozdziale 75001 
– Urzędy naczelnych i centralnych organów 
administracji rządowej, należy stwierdzić, 
że na te zadania przeznaczają odpowied-
nio: MNiSW – część 28 – 0,3%, MSWiA 
– część 42 – 0,8%, wydatków ogółem. 
Wydatki rozdziału 75001 są niezwykle 

ważne, gdyż dotyczą zadań strategicznych 
i wieloletnich, w tym zarządzania kapi-
tałem ludzkim. Administracja publicz-
na stanowi bowiem całokształt struktur 
administracyjnych w państwie oraz ludzi 
zatrudnionych w tych strukturach, reali-
zujących zadania publiczne. Niezbędne 
jest uwzględnienie w powyższej analizie 
roli wydatków stanowiących dotacje i sub-
wencje oraz świadczenia na rzecz osób 
fizycznych. 

Analiza porównawcza struktury wydat-
ków dwóch ministerstw z podziałem na za-
dania ogólnozarządcze oraz podstawowe 
i uzupełniające wymaga – jak wspomniano 
wyżej – charakterystyki tych zadań według 
kryteriów, jakimi są grupy ekonomiczne 
(patrz tab. 2, s. 26  i 3, s. 27):

 • Wydatki bieżące jednostek budżeto-
wych. W przypadku MSWiA – część 42 
stanowią one 55,3% wydatków ogółem tej 
części. Są przeznaczone na zadania przy-
pisane do działu zasadniczego tej części 
budżetowej, tzn. 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
(rozdziały klasyfikacji budżetowej: Ko-
menda Główna Policji, Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożarnej, Komendy 
Powiatowe Policji, Komendy Wojewódz-
kie Straży Granicznej oraz inne rozdzia-
ły). Wskaźnik ten przyjmuje wyższą war-
tość, gdy bazą odniesienia są wydatki czę-
ści 42, po wyłączeniu wydatków działu 753 
– Obowiązkowe Ubezpieczenia Społeczne. 
MNiSW prezentuje odmienną strukturę 
wydatków według grup ekonomicznych; 
udział wydatków bieżących jednostek bu-
dżetowych w relacji do wydatków ogó-
łem części budżetowej 28 jest bardzo niski 
na tle wskaźnika odnoszącego się do czę-
ści 42 i wynosi 3,2%.
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 • Dotacje i subwencje. W przypadku 
MNiSW, część 28, wydatki te stanowią 
około 91,7% w relacji do wydatków ogó-
łem tej części. Wydatki bieżące jednostek 
budżetowych MNiSW stanowią 4,1% 
w relacji do ogółem wydatków części 28. 
Transfery przeznaczone są dla państwo-
wych osób prawnych – uczelni wyższych, 
które zarządzają środkami publicznymi: 
dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka. 
System zarządzania w MNiSW przenosi 
więc uprawnienia zarządcze do uczelni 
wraz z odpowiednią matrycą jej parame-
tryzacji.

 • Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 
Bardzo znaczącą pulę środków na świad-
czenia na rzecz osób fizycznych przeznacza 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji – część budżetowa 42. Funk-
cjonariusze służb podległych MSWiA 
korzystają z resortowego systemu eme-
rytalnego. Z kwoty 21,5 mld zł ogółem 
budżetu ministerstwa w 2019 r. na świad-
czenia te przeznaczono kwotę 8,6 mld zł 
– patrz roz dział 75301. Świadczenia eme-
rytalne stanowią tzw. wydatki prawnie 
zdeterminowane. Należy tu wskazać typo-
logię narzędzi proefektywnościowych dla 
zadań „zbiurokratyzowanych” oraz „ela-
stycznych”28.

Przedstawione wyżej uproszczone cha-
rakterystyki zadań MSWiA oraz MNiSW 
potwierdzają bardzo istotną rolę katego-
rii grup ekonomicznych w zarządzaniu 
zadaniami publicznymi, co powinno 
znaleźć odzwierciedlenie w przyjętych 
metodach budżetowania zadaniowego. 

28 G.J. Van Helden: Controlling overhead in public sector organizations, „International Journal of Public Sector 
Management”, vol. 27, No 6/2014.

Dotacje i subwencje stanowią o skali de-
centralizacji zadań. Odzwierciedlają rów-
nież transfery do państwowych osób praw-
nych, do funduszy publicznych oraz in-
nych instytucji SFP. Wszystkie transfery 
wymagają poprawnie dobranych metod 
pomiaru efektów z nakładów publicz-
nych. W tabeli 4, s 28, przedstawiono 
strukturę wydatków ogółem budżetu 
państwa według grup ekonomicznych 
za lata 2018–2020.

Całościowe ujęcie struktury ogółem 
wydatków budżetu państwa odzwier-
ciedla dokładnie główne składowe sys-
temu zarządzania przepływami finanso-
wymi w SFP. Biorąc pod uwagę wydatki 
ogółem budżetu państwa, po wyelimino-
waniu części wydatków prawnie zdeter-
minowanych, tzn. wydatków na obsługę 
długu oraz środki własne Unii Europej-
skiej – składka do budżetu UE, struktu-
ra wydatków w 2019 r. przedstawia się 
następująco: 
1. dotacje i subwencje: 61%,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7,8%,
3. wydatki bieżące jednostek budżeto-
wych: 22,3%,
4. wydatki majątkowe: 6%.

Wysoki wskaźnik relacji transferów do 
wydatków ogółem budżetu państwa, prze-
kazywanych w postaci dotacji i subwencji 
do jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych podmiotów, upoważnia do stwier-
dzenia, że znaczna część wydatków budże-
tu państwa wymaga odmiennych instru-
mentów wsparcia proefektywnościo wego 
na tle zadań realizowanych przez rządowe 
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Tabela 2. Wydatki części budżetowej Sprawy wewnętrzne według kryterium grup  
ekonomicznych i klasyfikacji budżetowej

Dział/
Rozdział Treść

Plan na 
2019 r. 
w tys. zł

Struktura w %

Dotacje 
i subwencje

Świadczenia 
dla osób fiz.

Wydatki 
bieżące

Wydatki 
majątkowe

Współfin. 
projektów 
z udz. UE

SPRAWY WEWNĘTRZNE 21 539 951 0,9 40,8 55,3 2,8 0,2

730 Szkolnictwo wyższe i nauka 117 763 96,0 0,2 - 3,8 -

73095 Pozostała działalność 117 763 96,0 0,2 - 3,8 -

750 Administracja publiczna 444 391 0,2 0,1 91,6 7,4 0,7

75001
Urzędy naczelnych 
i centralnych organów 
administracji rządowej

186 181 0,4 0,2 92,7 5,2 1,5

75070 Centrum Personalizacji 
Dokumentów 216 221 - 0,0 91,1 8,9 -

75073 Urząd do Spraw Cudzoziemców 41 989 - 0,1 89,4 9,5 1,0

752 Obrona narodowa 338 - 2,7 97,3 - -

75212 Pozostałe wydatki obronne 338 - 2,7 97,3 - -

753 Obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne 8 622 483 - 99,1 0,9 0,0 -

75301 Świadczenia pieniężne 
z zaopatrzenia emerytalnego 8 622 483 - 99,1 0,9 0,0 -

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 12 172 793 0,7 1,9 93,4 3,7 0,4

75401 Centralne Biuro Śledcze 
Policji 217 211 - 1,3 97,5 1,1 0,1

75402 Komenda Główna Policji 321 383 - 1,1 91,0 7,6 0,3

75403 Jednostki terenowe Policji 493 306 - 0,2 83,2 14,9 1,7

75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 315 364 - 1,5 96,8 1,3 0,4

75405 Komendy powiatowe Policji 6 493 038 - 1,8 96,3 1,8 0,1

75406 Straż Graniczna 1 603 345 - 3,7 90,7 5,2 0,4

75408 Służba Ochrony Państwa 274 737 - 1,5 93,4 5,1 -

75409 Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożarnej 256 530 10,3 1,7 61,8 25,6 0,5

75412 Ochotnicze straże pożarne 39 000 45,2 - - 54,8 -

75414 Obrona cywilna 550 - - 100,0 - -

75415 Zadania ratownictwa 
górskiego i wodnego 16 348 96,3 - - 3,7 -

75421 Zarządzanie kryzysowe 8 911 - 0,1 96,7 3,2 -

75495 Pozostała działalność 133 070 17,5 0,7 57,6 16,2 8,0

851 Ochrona zdrowia 120 595 1,5 0,1 10,0 88,4 -

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2019 r. z 16.1.2019 r., Dz.U. 2019 r. poz. 198, załącznik nr 2, s. 23-24.
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jednostki budżetowe29. Odpowiedzialność 
za zarządzanie zadaniami, które są finan-
sowane lub współfinansowane z dotacji 
i subwencji jest więc rozłożona zarówno 
na jednostki rządowe, jak i pozarządowe. 
Zarządzanie zadaniami wymaga w tym 

29 Por. S. Kańduła: Dotacje wynikowe dla jednostek samorządu terytorialnego – wartość dodana budżetu  
zadaniowego, „Studia Oeconomica Posnaniensa” UE Poznań, nr 4/2013.

przypadku współpracy rządu z instytucja-
mi SFP, Radą Dialogu Społecznego, Ko-
misją Wspólną Rządu i Samorządu Tery-
torialnego oraz z innymi organizacjami. 
Szczególnie ważne są tu ekspertyzy in-
stytutów badawczo-rozwojowych.

Tabela 3. Wydatki części budżetowej Szkolnictwo Wyższe i Nauka według kryterium grup 
ekonomicznych i klasyfikacji budżetowej

Dział/
Rozdział Treść

Plan na 
2019 r. 
w tys. zł

Struktura w %

Dotacje 
i subwencje

Świadczenia 
dla osób fiz.

Wydatki 
bieżące

Wydatki 
majątkowe

Współfin. 
projektów 
z udz. UE

SZKOLNICTWO 
WYŻSZE I NAUKA 20 092 957 91,7 0,3 4,1 2,8 1,1

730 Szkolnictwo wyższe 
i nauka 19 796 196 92,0 0,3 3,8 2,8 1,1

73095 Pozostała działalność 19 796 196 92,0 0,3 3,8 2,8 1,1

750 Administracja publiczna 60 371 - 0,3 94,8 4,1 0,8

75001
Urzędy naczelnych 
i centralnych organów 
administracji rządowej

60 371 - 0,3 94,8 4,1 0,8

752 Obrona narodowa 200 040 100,0 - 0,0 - -

75212 Pozostałe wydatki obronne 40 - - 100,0 - -

75221
Projekty badawcze 
i celowe  
w dziedzinie obronności

200 000 100,0 - - - -

851 Ochrona zdrowia 17 850 - - 100,0 - -

85156

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne  
i świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia 
zdrowotnego

17 850 - - 100,0 - -

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 18 500 78,4 - - 21,6 -

92114 Pozostałe instytucje 
kultury 12 500 100,0 - - - -

92118 Muzea 6 000 33,3 - - 66,7 -

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2019 z 16.1.2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 198, załącznik nr 2, s. 14.
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Tabela 4. Wydatki budżetu państwa w latach 2018–2020 według grup ekonomicznych

Wyszczególnienie

Ustawa 
budżetowa 

2018

Ustawa 
budżetowa 

2019

Projekt ustawy 
budżetowej 

2020

Struktura

2018 2019 2020
w mln. zł w %

Ogółem:
w tym: 397,20 416,23 435,34 100,0 100,0 100,0

1. Dotacje i subwencje 213,90 222,58 235,82 53,9 53,5 54,2

2. Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 26,07 28,48 26,27 6,6 6,9 6,0

3. Wydatki bieżące 
jednostek budżetowych 75,51 81,44 87,74 19,0 19,5 20,2

4. Wydatki majątkowe 21,18 21,78 24,11 5,3 5,3 5,5

5. Wydatki ma obsługę 
długu Skarbu Państwa 30,70 29,20 27,60 7,7 7,0 6,3

6. Środki własne UE 19,64 22,21 23,33 4,9 5,3 5,4

7. Współfinansowanie 
projektów z udziałem 
środków UE

10,20 10,55 10,48 2,6 2,5 2,4

Źródło: Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2019 r., s. 43; Uzasadnienie do projektu ustawy 
budżetowej na 2020 r., s. 48.

W przypadku zadań i wydatków jedno-
stek budżetowych administracji rządo-
wej ośrodki odpowiedzialności za budżety 
i efekty można dokładnie określić. System 
zarządzania jest tu oparty na trzystopnio-
wym systemie dysponowania środkami 
publicznymi. Ich głównymi dysponenta-
mi są ministrowie. Dysponenci II stopnia 
to jednostki budżetowe bezpośrednio pod-
ległe głównemu dysponentowi. Dyspo-
nenci III stopnia są podlegli dysponentom 
II stopnia albo głównemu dysponentowi. 
Środki otrzymane wykorzystują bezpo-
średnio, bez prawa dalszego ich przeka-
zywania. Podmiotowo-rezultatowe po-
dejście do struktury zadaniowego planu 
wydatków tych dysponentów wzmacnia 
rolę budżetu zadaniowego jako narzędzia 
wdrażania zasady transparentności i jawno-
ści finansów publicznych, co z kolei winno 

inicjować pozytywne zmiany w zarządza-
niu kapitałem ludzkim.

Wieloletni okres wdrażania narzędzi 
kontroli zarządczej, audytu wewnętrz-
nego oraz budżetu zadaniowego potwier-
dza prawidłowość, która mówi o poważ-
nych barierach w efektywnym wdrażaniu 
tych narzędzi w administracji publicznej. 
Trudno wskazać na wyniki badań nauko-
wych, czy wymienić rzetelne raporty, które 
w sposób jednoznaczny potwierdziłyby 
korzystny wpływ tych narzędzi na zarzą-
dzanie zadaniami publicznymi, w tym 
na system wynagrodzenia pracowników 
administracji publicznej. Równocześnie 
należy zauważyć, że doświadczenie Mi-
nisterstwa Finansów oraz administracji 
rządowej związane ze stosowaniem me-
todologii budżetowania zadaniowego jest 
niepodważalne. Wieloletnie doświadczenia 
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kontrolne NIK w tym obszarze stanowią 
zaś zasadniczy argument za podjęciem prac 
nad modernizacją narzędzi budżetowania 
zadaniowego.

Podsumowanie
Artykuł 44, ust. 3 ustawy o finansach pu-
blicznych przejrzyście określa wymogi sta-
wiane podmiotom SFP, a mianowicie za-
rządzania środkami publicznymi w sposób 
celowy i oszczędny. Ważnym instrumen-
tem wspierania procesów proefektywno-
ściowego zarządzania w podsektorze rzą-
dowym jest zadaniowy plan wydatków. 
Przegląd dorobku naukowego dotyczące-
go budżetowania zadaniowego wskazuje 
na konieczność poszerzenia go w naukach 
o zarządzaniu i jakości, w tym w obszarze 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz ra-
chunkowości zarządczej w jednostkach 
administracji publicznej. 

Ocena skonsolidowanego planu wy-
datków w ujęciu zadaniowym, w świe-
tle ośrodków odpowiedzialności za efekty 

uzyskane z nakładów publicznych, wska-
zuje na kluczowe znaczenie wydatków 
głównych dysponentów części budżeto-
wych budżetu państwa i budżetu środ-
ków europejskich. Analiza porównawcza 
struktury wydatków wybranych części 
budżetowych według art. 124 ufp oraz 
art. 114 ufp upoważnia do stwierdze-
nia, że w wypadku ministerstw o dużym 
udziale dotacji i subwencji w wydatkach 
ogółem ich budżetu, zarządzanie proefek-
tywnościowe jest złożone. Wymaga od-
miennego budżetowania zadaniowego 
na poziomie rządowym oraz w nieza-
leżnych instytucjach (uczelnie wyższe, 
szpitale itp.), do których są transferowane 
środki publiczne.
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ABSTRACT
Resources of Ministries in Performance Budgeting – Public Funds Management
The objective of the article is to assess the consolidated expenditure plan in perfor-
mance budgeting in the government sub-sector according to the criteria of the centres 
of responsibility for pro-effective management, and according to the criterion of eco-
nomic expenditure groups of individual budget parts. In the introduction, the output 
of the economic and legal sciences has been discussed, of importance to improving 
the tools for modern management of public tasks. Strong links have been indicated 
between performance budgeting and internal control. The significance of human 
capital for effective public tasks management has been emphasised. A postulate has 
been formulated to assign objectives, expenditures and measurements with the main 
administrators who manage public tasks. On the basis of the expenditure structure 
of two ministries – in accordance with Article 124 of the law on public finance – na-
mely the Ministry of the Interior and Administration and the Ministry of Science 
and Higher Education, two different opportunities have been presented as for using 
performance budgeting instruments. The article employs the desk research method 
and descriptive statistics. 

Prof. Teresa Lubińska, PhD, University of Szczecin, Institute of Economy and Finance 

Key words: central budget, performance budget, management in public sector
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Rosnąca w  ostatnich dziesięcioleciach rola państwa, spowodowana 
kryzysem w  latach 2007−2008 oraz  pandemią COVID-19, wymaga 
wypracowania skutecznych metod zaangażowania, służących rozwojo-
wi społeczno-gospodarczemu. Istotną rolę w tym procesie odgrywają 
właściwie dobrane instrumenty zarządzania publicznego, za  pośred-
nictwem których następuje realizacja poszczególnych funkcji państwa. 
W artykule starano się przedstawić zagadnienia dotyczące coraz więk-
szej skali jego oddziaływania na procesy gospodarcze oraz odnieść się 
do kwestii związanych z budżetem zadaniowym. Praktyczne wskazów-
ki dotyczące usprawniania tego narzędzia nie mogą jednak przesłaniać 
głównego wniosku, zgodnie z którym nie należy poprzestawać w dąże-
niach do  podniesienia efektywności wykorzystania zasobów publicz-
nych. Podejmowane działania trzeba jednak dostosowywać do realiów 
danego kraju, ponieważ nie ma nic bardziej błędnego niż wykorzysty-
wanie wzorców, które sprawdzają się na świecie, ale w żaden sposób nie 
dadzą się inkorporować do polskiego systemu społecznego, jak również 
tradycji, nawyków i kultury.

Planowanie w układzie zadaniowym

Polskie doświadczenia – szansa czy zagrożenie

MARTA POSTUŁA

Wstęp
W ramach zachodzących w Polsce, począ-
wszy od 1989 r., reform społeczno-gospo-
darczych, zmieniała się struktura gospo-
darki oraz pojawiały się coraz to nowe 
wyzwania. Kryzys w latach 2007–2008 
pokazał, że narzędzia wybierane u nas 
do stymulowania rozwoju społeczno-go-
spodarczego, jak również do stabilizowania 
tego rozwoju, przynoszą zakładane efekty. 

Polska była jednym z niewielu krajów 
Unii Europejskiej (UE), a także szerzej 
– na świecie, które w latach 2009–2010 od-
notowały wzrost gospodarczy w wysokości 
około 3% PKB. Stan finansów publicznych 
w analizowanym okresie dość systema-
tycznie poprawiał się, a rząd stosunkowo 
sprawnie i bez negatywnego skutku dla 
deficytu sektora finansów publicznych, 
jak też długu publicznego, wdrażał pakie-
ty konsolidacyjne, które, jak się okazało 
z perspektywy, pozwoliły na stworzenie 
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silnych fundamentów dla dalszego roz-
woju polskiej gospodarki.

Analizując uwarunkowania kształtowa-
nia się wskaźników odzwierciedlających 
prowadzoną politykę fiskalną istotne jest, 
czy i w jakim stopniu przyczyniły się do 
tego nie tylko decyzje, ale i metody zarzą-
dzania środkami publicznymi wspomaga-
jące ich podejmowanie. Kiedy prowadzi-
my dyskusję nad zarządzaniem finansami 
w kontekście realizacji zadań publicznych 
na podstawie celów, mierzonych za pomocą 
adekwatnych mierników, uznaje się najczę-
ściej, że w Polsce dotyczy to w pierwszej 
kolejności instytucji budżetu zadaniowego. 
W szczególności metody budżetowania 
(lub wspierania budżetowania) polegającej 
na powiązaniu rezultatów zadań z projek-
towanymi alokacjami budżetu państwa 
i pozostałych rządowych jednostek sekto-
ra finansów publicznych. Takie podejście 
eksponujące prymat budżetu zadaniowego 
byłoby uzasadnione z uwagi na pierwszo-
planową rolę, jaka wynika ze sformalizo-
wanego przeznaczenia funkcjonalnego 
tego narzędzia. Zostało ono  określone 
już na wstępnym1 etapie kształtowania 
się podstaw jego wprowadzenia w Polsce, 
tak aby wypełniało warunki implementacji 
metody określonej w terminologii mię-
dzynarodowej jako performance budgeting 
lub performance-based budget. Wiodącą 

1 Budget Reform in OECD Member Countries: Common Trends, Meeting of Budget Directors from G–7  
countries, Berlin, Germany, 5–6 September 2002; K. Pakoński (ed.): Budżet jako narzędzie zarządzania 
w administracji samorządowej, czyli jak osiągać cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów (Budget as  
a management tool in local government administration or how to achieve goals with economic use of resour-
ces), Warszawa: Municipium, 2000; M. De Jong: Assessing the PArt. An analysis of OMB’s program asses-
sment rating tool and comparison to the NL Policy review PART, report of independent study conducted at 
George Mason University, Arlington, VA, 2008; E. Diener, E. Suh: Measurig Quality of Life: economic, so-
cial, and subjective indicators, Social Indicators Research, no. 40, 1997; R. Debets: Performance Budgeting  
in the Netherlands, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7/4/2007.

rolę planowania w układzie zadaniowym 
w odniesieniu do aspektu badania skutecz-
ności i efektywności w sektorze publicz-
nym ugruntowały bowiem przepisy usta-
wy o finansach publicznych oraz przepisy 
wykonawcze zawarte w rozporządzeniach 
Ministra Finansów.

Takie ujęcie problematyki byłoby jed-
nak podejściem uproszczonym, ogra-
niczającym znacząco horyzont analizy 
i nieuwzględniającym faktycznej różno-
rodności praktyk i stanu zaawansowania 
polskich osiągnięć, jakie dokonały się już 
wcześniej, w następstwie transformacji 
ustrojowej, a potem zostały zintensyfiko-
wane w związku z dążeniem do przyjęcia 
kultury zarządzania nastawionej na efekty, 
promowanej przez Unię Europejską wobec 
sektora publicznego (dotyczy to w szcze-
gólności przygotowania realizacji zadań 
publicznych, dzięki wykorzystaniu z pro-
gramów operacyjnych funduszy europej-
skich, a w związku z tym upowszechniania 
się praktyk i kultury ewaluacyjnej).

Rola państwa w gospodarce 
i metody pomiaru aktywności
Od dziesięcioleci prowadzone są analizy 
oraz dyskusje wśród ekspertów i ekono-
mistów na temat efektywności wydatków 
publicznych, a zwłaszcza – efektywności 
dystrybucyjnej roli państwa. Toczą się 
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one zarówno na arenie międzynarodowej, 
jak i polskiej. Wybitni naukowcy przygo-
towują różne metody, by wykazać efek-
tywność sektora transferów publicznych, 
bądź też jej brak, ze względu na złą formę 
zarządzania czy też zły dobór instrumen-
tów wykorzystywanych przez sektor finan-
sów publicznych. Patrząc z perspektywy 
historycznej, można zauważyć, że kiedy 
pojawił się boom ekonomiczny, podmio-
ty gospodarcze natychmiast próbowały 
zmniejszyć regulacyjną i kontrolującą rolę 
państwa, ale gdy wykryto symptomy kry-
zysu, wówczas żądały od państwa czyn-
ności wspierających przeciwdziałanie jego 
skutkom i stymulujących wzrost gospodar-
czy, wywierania wpływu i wspomagania 
gospodarki. Podobnie było po pojawieniu 
się kryzysu systemu neoliberalnego w la-
tach 2007–2008. Odpowiadając na takie 
wyzwania oraz wobec rosnącej obecnie roli 
państwa, szczególnie ważne jest wykorzy-
stanie w tym procesie finansów publicz-
nych, opartych na solidnych i przejrzystych 
warunkach i pozostających w dyspozy-
cji silnego oraz aktywnego państwa, pro-
wadzącego politykę gospodarczą zgodną 
ze współczesnymi uwarunkowaniami. Ba-
dania efektywności działań podejmowa-
nych przez władze poszczególnych krajów 
i wspólnot (np. UE) obejmują coraz szerszy 
obszar, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób od-
powiedzi na występujące kryzysy. Pierwsze 
stadium ostatniego kryzysu uwidoczniło 
się w sferze mechanizmów i instytucji fi-
nansowych oraz obowiązujących w nich 

2 European Commission, Public Finances in EMU 2019, „European Economy” nr 3/2019, Brussels.
3 Szerzej M. Postuła: Polityka społeczno-gospodarcza w UE. Finanse na poziomie krajowym, europejskim 

i globalnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

struktur regulacyjnych i nadzorczych. Ka-
tegorie związane z sektorem bankowym, 
do niedawna kojarzące się z doktryną kla-
syczną rządzącą się prawami rynku, obec-
nie coraz częściej rozpatrywane są nie tylko 
w kontekście regulacyjnej polityki pań-
stwa, lecz także jego finansowego wpły-
wu. Akcje prowadzone w okresie kryzy-
su udowodniły, że w warunkach zarów-
no międzynarodowych, jak i krajowych 
prywatne banki nie są w stanie wspierać 
ciągłej działalności gospodarczej bez za-
angażowaniu państwa i regulacji między-
narodowych, skutecznej kontroli nadzor-
czej, sporadycznych dotacji budżetowych 
oraz interwencji państwa. Doskonale poka-
zują to dane prezentowane przez Komisję 
Europejską2, z których wynika, że aktywa 
sektora instytucji rządowych i samorzą-
dowych (general government) w instytu-
cjach finansowych zwiększyły się łącznie 
w krajach unijnych (UE-28) ze 150 mln 
euro w 2008 r. do 359 946 mln euro w roku 
2016. Oznacza to, że pożądane działanie 
banków dotyczące wspierania rozwoju 
gospodarczego państw jest uzależnione 
od ich funkcjonowania zgodnie z regula-
cjami i odpowiedniego wykorzystania za-
równo możliwości oferowanych przez ramy 
regulacyjne, jak i wsparcia kapitałowego 
państwa, a nie wtedy, gdy osiągają „swój” 
sukces w wolnej przestrzeni rynkowej3.

Polityczne i społeczne wymagania, kon-
centrujące się na zrównoważonym rozwoju, 
stabilności finansowej oraz podnoszeniu 
wrażliwości ekonomicznej i społecznej, 
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wymagają przyjęcia nowych paradygma-
tów ekonomicznych oraz sprawnie dzia-
łających instytucji krajowych i między-
narodowych4. W ciągu czterdziestu lat 
przed kryzysem ekonomia zbliżyła się 
do nauki biznesu i podejścia biznesowe-
go, co nie jest adekwatne do obecnych 
wyzwań5. Ustawodawstwo prewencyj-
ne, które wyznacza skuteczny kurs działa-
nia państwa i zapobiega kryzysom, a także 
zmodyfikowane treści ekonomiczne i ocze-
kiwania społeczne, dotyczące funkcjono-
wania państwa i usług publicznych, stały 
się podstawową treścią nauk politycznych, 
a odnalezienie sposobu na odzwiercie-
dlenie w nauce procesów zachodzących 
w praktyce jest jednym z głównych wy-
zwań współczesności.

W warunkach recesji próby egzekwo-
wania kryteriów polityki gospodarczej 
dowiodły, że ani sam klasyczny instru-
ment wykorzystywany w polityce go-
spodarczej, tj. polityka fiskalna rządu, 
ani wykorzystanie innych instrumentów, 
choć jest ich znacznie więcej niż przy wcze-
śniejszych kryzysach6, nie wystarcza, 
aby złagodzić jej konsekwencje. Kryzys, 
którego doświadczyliśmy i z którym mamy 
do czynienia w wyniku pandemii pokazał, 
że jego obciążeń nie da się pokonać, przy-
najmniej w części państw, bez ingerencji 
banków centralnych, które – niezależnie 

4 L. Erhard: Dobrobyt dla wszystkich, tłum. E. Mączyńska, E. Gostomski, I. Janicka, J. Schultz i M. Trybucho-
wicz, PTE, Warszawa 2012; M. Gorynia, T. Kowalski: Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania 
polskich przedsiębiorstw, „Ekonomista” nr 1/2008, Warszawa; B. Fiedor: Błędy rynku a błędy państwa – re-
gulacja rynkowa versus regulacja publiczna, „Ekonomista” nr 2/2013, Warszawa; A. Wojtyna: Czy kryzys 
w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce?, „Ekonomista” nr 2/2014, Warszawa.

5 D. Rodrik: Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje, wzrost gospodarczy, Wydawnictwo  
Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

6 S. Flejterski: Globalny kryzys bankowo-finansowy. Geneza, aktorzy, konsekwencje, [w:] G.W. Kołodko (red.): 
Globalizacja, kryzys i co dalej, Poltext, Warszawa 2010. 

od instytucji rządowych – podjęły działania 
mające konsekwencje dla rozwoju społecz-
no-gospodarczego. W ten sposób system 
finansów publicznych stał się systemem 
dwubiegunowym, a polityka finansowa 
rządu została rozszerzona o system instytu-
cjonalny banku centralnego, który z jednej 
strony jest z nią spójny, z drugiej zaś po-
zostaje niezależny.

Interwencje rządu i banku centralne-
go, podjęte w ramach zarządzania kry-
zysowego po 2007 r. – jak już zaznaczo-
no – były zdecydowanie silniejsze i miały 
znacznie szerszy zasięg, co w efekcie dopro-
wadziło do reorganizacji nauk społecznych. 
W zarządzaniu kryzysem państwo otrzy-
mało silniejszy mandat do regulowania 
i nadzorowania rynków. Dlatego też władze 
skoncentrowane na zapobieganiu pogłębia-
nia się kryzysu i osiągnięciu konsolidacji 
zaczęły skupiać się również na wykorzy-
staniu w swoich działaniach, dążących 
do równomiernego rozwoju społecznego, 
narzędzi budżetowych i instrumentów wy-
korzystywanych na rynkach finansowych. 
Podejmowane czynności: koordynacja, od-
działywanie oraz nadzór nad organizacjami 
gospodarczymi mogą być skuteczne tylko 
w ramach odpowiednio zorganizowanego 
i skutecznego zarządzania gospodarczego, 
dążącego do wykorzystania najlepszych 
instrumentów mających wpływ na rynek.
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Oddziaływanie państwa może więc od-
nieść sukces dzięki przejrzystemu i efek-
tywnemu wsparciu poszczególnych sekto-
rów wyodrębnionych w ramach finansów 
publicznych oraz zdyscyplinowanym i kon-
trolowanym rynkom pieniężnym. Dzięki 
skutecznym narzędziom władze krajowe 
oraz europejskie mogą oddziaływać insty-
tucjonalno-prawnie nie tylko na wzrost go-
spodarczy, ale również niwelować różnice 
dochodowe obywateli, które tak bardzo 
zwiększyły się w okresie panowania nurtu 
neoliberalnego.

Jak zostało już wcześniej zasygnalizo-
wane, w trakcie i po kryzysie w latach 
2007–2008 nie było gotowego paradyg-
matu, nurtu, który można byłoby wdro-
żyć również w odniesieniu do państwa. 
Niezbędne zatem stało się poszukiwanie 
nowego paradygmatu ekonomicznego za-
wierającego treści z praktycznej wiedzy 
oraz zachodzących w gospodarce procesów. 
Okazało się, że posługiwanie się dotychcza-
sowymi instrumentami wyodrębnionymi 
w obszarach dyscyplin naukowych w za-
kresie funkcjonowania państwa aktywne-
go, takich jak prawo opisowe i ekonomia 
„podejścia biznesowego”, już nie wystar-
cza7. Także zastosowanie podejścia keyne-
sowskiego opartego wyłącznie na oddziały-
waniu przez usługi publiczne i strumienie 
pieniężne w ten sposób wpływające do go-
spodarki, jest niewystarczające, a same ka-
tegorie stały się przestarzałe. Poszukiwanie 

7 E. Mączyńska (red.): Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospo-
darczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013; J.Y. Lin: Nowa Ekonomia Strukturalna dla go-
spodarek doganiających [w:] J.Y., Lin, A. Nowak (red.): Nowa ekonomia strukturalna wobec krajów mniej 
zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2017; M. Ratajczak: Spór o rolę państwa w gospodarce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
nr 1/2017, Warszawa.

nowych paradygmatów trwa do dzisiaj, 
szczególnie w obliczu ogromnej potrzeby 
zaangażowania państwa w prowadzenie 
polityki społeczno-gospodarczej w cza-
sie pandemii.

W Polsce dyskusja na temat jakości trans-
ferów publicznych, a zwłaszcza wydat-
ków publicznych, toczy się już od co naj-
mniej kilkudziesięciu lat, każdorazowo 
wskazując na wciąż aktualną potrzebę 
podniesienia efektywności wydatkowa-
nia środków publicznych, zarówno z bu-
dżetu państwa, jak i z innych jednostek 
wchodzących w skład sektora publicznego. 
Pytanie, które systematycznie powraca 
w tych rozważaniach, dotyczy sposobu 
mierzenia tej efektywności, a także okre-
ślenia jej miary. Czy miarą powinna być 
skala wydatków, jakie przetransferuje się 
do gospodarki, bo w ten sposób może-
my – pośrednio – zwiększyć konsumpcję 
i spowodować jej szybszy rozwój, czy też 
należy wpływać bezpośrednio na sam roz-
wój w pożądanym kierunku, zmniejsza-
jąc tym samym m.in. sferę ubóstwa czy 
też skalę zjawiska wykluczenia społecz-
nego? Może też efektywność wydatków 
publicznych należy mierzyć za pomocą 
dóbr publicznych, jakie są dostarczane, 
ich jakości bądź wręcz poziomem satys-
fakcji obywateli?

Mając tak zarysowane dylematy, nie 
można mówić o jakości dóbr publicznych 
jako jedynym priorytecie. Jakie są zatem 
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narzędzia pomiaru tej efektywności? 
Jeśli przyjrzeć się rozwiązaniom mię-
dzynarodowym, oczywiście praktyka 
pomiaru efektywności jest powszech-
nie ugruntowana, a jednocześnie wciąż 
intensywnie rozwijana – w miarę osiąga-
nia postępów metodologicznych i rozwo-
ju wiedzy w tej dziedzinie. Na przykład 
w 2015 roku Organizacja Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD) sformuło-
wało tzw. indeks jakości życia, który od-
nosi się do kilku podstawowych elemen-
tów8, wskazujących, jaka jest rola państwa 
i jakie wskaźniki są istotne z punktu wi-
dzenia tego zagadnienia. Taki sposób uję-
cia tej kwestii koresponduje z fundamen-
talnym dylematem, po co działa państwo 
i czy działa efektywnie?

Budżet zadaniowy 
miernikiem efektywności
Powszechnie uznanym paradygmatem jest 
twierdzenie, że państwo działa dla i na 
rzecz obywateli, w celu m.in. zrównowa-
żenia różnic społecznych, wyeliminowa-
nia ubóstwa, zapewnienia podstawowych 
potrzeb obywatelom, którzy mieszkają na 
jego terytorium (a także znajdującym się 
poza granicami kraju), jak również poczucia 
bezpieczeństwa (optymalizacja poziomu 
satysfakcji). W tym kontekście, definiu-
jąc efektywność wydatkowania środków 
publicznych, w pierwszej kolejności od-
nosimy się do tego, jak żyje się obywa-
telom zarówno w sensie ekonomicznym, 

8 OECD, Towards a distribution-sensitive better life index:design, data and implementation, Working paper, 
No 65/2015, Paris.

9 T. Lubińska: Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010; M. Moullin: Improving and Evaluating 
Performance with the Public Sector Scorecard, „International Journal of Productivity and Performan-

jak i pod względem zapewnienia podsta-
wowych potrzeb społecznych i bezpie-
czeństwa. Mamy na uwadze odgórnie 
sformułowany sposób badania tego za-
kresu, jak chociażby wskaźnik zapropo-
nowany przez OECD, czy też inne po-
wszechnie stosowane wskaźniki jakości 
życia, oraz zdajemy sobie sprawę z tego, 
że są  to bardzo syntetyczne, wysoce 
uogólnione agregaty. Powstaje więc py-
tanie – w jaki sposób przechodząc od ka-
tegorii wydatków, które są zdefiniowane 
w poszczególnych pozycjach klasyfikacyj-
nych – osiągnąć poziom należytej precyzji 
analizy i odnosić się do tych agregatów? 
W tym kontekście pojawia się kilka in-
strumentów oceny jakości poszczególnych 
wydatków w horyzoncie średnio- i długo-
okresowym, w tym m.in. termin perfor-
mance budget, czyli budżet zadaniowy.

Mimo że budżet zadaniowy jest narzę-
dziem stosowanym przez wiele krajów 
na świecie, tak naprawdę w nomenklatu-
rze, zarówno naukowej, jak i w opracowa-
niach międzynarodowych, trudno zna-
leźć jego jednoznaczną definicję. Można 
przyjąć, że budżetem (planowaniem) za-
daniowym nazywa się w uproszczeniu in-
stytucję polegającą na planowaniu wydat-
ków budżetu państwa przez odniesienie 
ich do odpowiednich zadań i podzadań 
oraz celów i mierników.

Instrumentowi temu przez ostatnie kil-
kadziesiąt lat poświęcono wiele publika-
cji9, liczne badania i ekspertyzy, a ponadto 
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– wiele dyskusji oraz polemik. Ich celem 
jest rozwijanie i dalsze doprecyzowanie 
takiego podejścia, np. OECD, które kilka 
lat temu utworzyło specjalną grupę roboczą 
do badania rozwoju narzędzi pomiaru efek-
tywności sektora publicznego (Working 
Party of Senior Budget Officials Network 
on Performance and Results). W 2018 roku 
przeprowadziło m.in. kolejne badania ana-
lityczne i porównawcze – badając czy bu-
dżet zadaniowy i inne jego odpowiedniki 
w poszczególnych krajach świata (perfor-
mance–based budget) nadal są rozwijane.

OECD definiuje budżetowanie zada-
niowe jako „systematyczne wykorzysty-
wanie informacji o produktach, wynikach 
lub wpływie polityki publicznej w celu 
przyczyniania się do kształtowania pozio-
mu funduszy publicznych przydzielonych 
na tę politykę w kontekście budżetowym, 
wpływania na ten poziom lub jego determi-
nowania”10. Zaprezentowane przez OECD 
w 2019 r. dane pochodzące z badań prze-
prowadzonych rok wcześniej wskazują, 
że 10 z państw członkowskich (w tym Pol-
ska) wykorzystuje w swoich systemach 
budżetowych prezentacyjny model budże-
towania zadaniowego. Eksperci wskazują, 
że jest to rodzaj budżetu zadaniowego, 
który definiuje cele i wskaźniki w sposób 
odrębny od realizowanej ustawy budże-
towej. OECD wskazuje, że wdrożenie 

ce Management”, nr 66(4)/2017; M. Postuła: Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wydawnictwo Na-
ukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015; D. Cepiku, A. Hinna, D. Scarozza,  
A.B. Savignon: Performance Information Use in Public Administration: An Exploratory Study of Determinants 
and Effects, „Journal of Management and Governance”, Vol. 21(4)/2017.

10 D. Moretti: Rationalising government fiscal reporting: Lessons learned from Australia, Canada, France and 
the United Kingdom on how to better address users’ needs, „OECD Journal on Budgeting”, vol. 17/2/2018.

11 OECD, OECD Best Practices for Performance Budgeting, Public Governance Committee Working Party  
of Senior Budget Officials, GOV/PGC/SBO (2018)7, Paris 2019.

takiego instrumentu jest stosunkowo łatwe 
do osiągnięcia i odpowiednie tam, gdzie 
cel ogranicza się do wykazania, że alokacje 
budżetowe i rzeczywiste wydatki odpo-
wiadają na strategiczne cele rządu i prio-
rytety polityczne. Wskazują oni jednak 
także na ryzyko zaistnienia dwoistości sys-
temu budżetowego i w perspektywie ogra-
niczenie możliwości powiązania efektów 
z nakładami. Z kolei 12 kolejnych krajów 
OECD wskazało, że dokonuje planowa-
nia budżetowego na podstawie wyników. 
Taki sposób wykorzystania budżetu zada-
niowego obejmuje wskaźniki wydajności 
w dokumencie budżetowym i jego mody-
fikację na podstawie programów. Podob-
ne podejście wymaga znacznego wysiłku 
i niezbędna jest duża determinacja rządzą-
cych do jego przeprowadzenia. Najwyższy 
poziom wdrożenia budżetu zadaniowego, 
tj. przejście w pełnym zakresie na budżet 
zadaniowy według OECD deklaruje 8 kra-
jów członkowskich11. Proces ten wymagał 
skupienia się na wpływach kierowniczych 
i zmianach w zachowaniach organizacyj-
nych, co osiągnięto dzięki łącznemu wy-
korzystaniu budżetu i powiązanych infor-
macji o wynikach.

Generalnie można uznać, że budżet za-
daniowy w Unii Europejskiej przechodzi 
od etapu „prezentacji” do „informowania 
o wynikach” (OECD faktycznie uważa, 
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że budżetowanie UE prezentuje wszyst-
kie wyodrębnione przez tę organizację 
kategorie). Obok innych wykorzystywa-
ne są przy tym informacje o produktach, 
rezultatach i/lub wpływie polityki UE 
na czynniki informujące o kwocie środków 
publicznych przeznaczonych na jej dane 
w kontekście budżetowym. Praktyki w za-
kresie budżetu zadaniowego UE dotyczą 
wszystkich etapów procesów budżetowych 
Unii, na które składają się:

 • Procedury dotyczące opracowania 
i przyj mowania Wieloletnich Ram Finan-
sowych (WRF), UE zarządza nimi i ocenia 
je w perspektywie wieloletniej (obecnie 
siedem lat). Te procedury określają mak-
symalne roczne wydatki UE w różnych 
obszarach polityki i kształtują finansowanie 
działań zgodnych z priorytetami politycz-
nymi Unii na czas obowiązywania WRF.

 • Tryb przyjmowania, zarządzania, kon-
troli i oceny budżetu UE w ujęciu rocz-
nym w granicach WRF. Polegają one 
na szczegółowym wykonaniu budżetu 
Unii, a także są źródłem finansowania 
(i odpowiedzialności politycznej za wy-
datki UE)12.

OECD uznaje również, że „Unia Eu-
ropejska posiada unikalny system insty-
tucji i relacji między różnymi szczeblami 
administracji, co skutkuje zwróceniem 
szczególnej uwagi na aspekty budżeto-
wania dotyczące wyników. Unijny sys-
tem budżetowania wyników i rezultatów 

12 European Court of Auditors (ECA), Annual Reports and Opinions, 2017, <www.eca.europa.eu/en/Pages/
AuditReportsOpinions> (accessed June 2017).

13 R. Downes, D. Moretti and S. Nicol: Budgeting and performance in the European Union: A review by the 
OECD in the context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, vol. 17/1, Paris 2017, 
<https://doi.org/10.1787/budget-17-5jfnx7fj38r2>.

jest zaawansowany i bardzo specjalistycz-
ny oraz osiąga wyższe wyniki niż system 
któregokolwiek z państw OECD w stan-
dardowym indeksie ram budżetowania 
zadaniowego”13.

Budżet zadaniowy jest instytucją, która 
znalazła zastosowanie i sprawdziła się 
w praktyce wielu państw (m.in. w USA 
i w Nowej Zelandii), w tym także państw 
członkowskich Unii Europejskiej (np. 
W. Brytanii, Holandii, Francji, Niemiec, 
Słowacji) – Polska wyraźnie odwołuje się 
do tych rozwiązań (np. francuskich). Część 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej de-
klaruje obecnie, że realizuje budżet za-
daniowy, choć częstokroć jest to oparte 
wyłącznie na określeniu katalogu klasyfi-
kacji budżetowej, w tym podziału zadań. 
W takiej sytuacji trudno jednak mówić 
wprost o wdrożeniu w pełnym zakresie 
budżetu zadaniowego.

Polskie prace  
nad planowaniem zadaniowym
W Polsce pierwsze próby wprowadze-
nia budżetu zadaniowego podejmowa-
ły jednostki samorządu terytorialnego 
(m.in. Kraków, Lublin, Szczecin w latach 
90. XX w.). W tym kontekście powstało już 
bardzo wiele opracowań o charakterze na-
ukowym i implementacyjnym opisujących 
polskie doświadczenia. Istnieją zarówno 
przeciwnicy, jak i zwolennicy wprowa-
dzanych u nas prac nad wykorzystaniem 
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planowania w układzie zadaniowym 
do zarządzania środkami publicznymi. 
Nie wchodząc w zbyt szczegółowy opis 
etapów prac nad wdrożeniem budżetu za-
daniowego w Polsce, ponieważ mogłoby 
to stanowić odrębne opracowanie14, można 
przedstawić kilka głównych faktów.

Prace nad budżetem zadaniowym 
na poziomie centralnym rozwijały się 
w naszym kraju począwszy od roku 
2006, kiedy polski rząd zdecydował się 
na jego wdrożenie. Przyjęto wówczas za-
łożenie, że przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej jest dobrym momentem, 
aby zmienić instrumentarium zarządza-
nia efektywnością i włączyć się w nurt 
nowoczesnego zarządzania środkami eu-
ropejskimi, które są rozliczane – zgodnie 
ze standardami określonymi przez Ko-
misję Europejską – w nowatorski spo-
sób, określany jako zadaniowy. Oznacza 
to, że konkretne pozycje wydatkowe 
mają jasno sformułowane przeznacze-
nie, na co mogą być wydane, co chcemy 
osiągnąć (cele), jakie są kamienie milowe 
(harmonogram – często w ujęciu wielo-
letnim), przy czym osiągnięcie zarówno 
wskaźników oddziaływania, jak i produk-
towych (a tym samym celów), wpływa 
na możliwość wydatkowania i rozliczenia 
pieniędzy15.

Przyjęty harmonogram procesu wdra-
żania budżetu zadaniowego zakładał 

14 M. Postuła: Ten Years of Performance Budget Implementation in Poland – Successes, Failures, Future,  
[w:] Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures  
in Public Interest (Conference Proceedings), ed. E. Lotko, U. K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Temida 2,  
Bialystok-Vilnius 2018, s. 243-261.

15 T. Lubińska: Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.
16 OECD, An OECD Review z 2011 r. oraz Przegląd polityk publicznych OECD, Polska: Wdrażanie wizji spraw-

nego państwa – Public Governance Review. Poland. Implementing strategic-state capability z 2013 r.

stopniowe doskonalenie przyjętych roz-
wiązań, przy uwzględnieniu postulatów 
i rekomendacji formułowanych zarów-
no przez bezpośrednio zaangażowanych 
w proces dysponentów środków publicz-
nych, jak i Najwyższą Izbę Kontroli. Szcze-
gólnie istotne rekomendacje sformułowane 
zostały również w raportach końcowych 
z dwóch szeroko zakrojonych przeglądów 
przeprowadzonych przez ekspertów Or-
ganizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (Budżet zadaniowy w Polsce. Prze-
gląd OECD – Performance Budgeting in 
Poland16), w których wysoko oceniono do-
tychczasowe osiągnięcia w zakresie bu-
dżetu zadaniowego. Podejmowane dzia-
łania były ukierunkowane na zwiększe-
nie przejrzystości, spójności oraz jakości, 
użyteczności i porównywalności danych 
o efektywności i skuteczności wydatków 
publicznych pozyskanych za pośrednic-
twem budżetu zadaniowego.

Podstawowe czynniki niezbędne do pod-
jęcia decyzji o wdrażaniu budżetu zada-
niowego w Polsce to:

 • poparcie na poziomie parlamentu i rządu 
dla procesu wdrażania budżetu zadaniowego,

 • zbudowanie zespołu zdeterminowanego 
do przeprowadzenia koniecznych reform,

 • zasoby finansowe niezbędne do przy-
gotowania pracowników administracji 
publicznej i decydentów do wdrożenia 
i wykorzystywania budżetu zadaniowego.
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Jeśli wydatkowane są środki publiczne, 
to powinny być przeznaczone na konkret-
ne zadania, które mają być zrealizowane 
– a jednocześnie zakłada się konkretne 
rezultaty wykonania tych zadań. Jeśli 
nie osiągnie się spodziewanych efektów, 
wówczas trzeba zbadać, dlaczego tak się 
stało i wyciągnąć wnioski na przyszłość 
− czyli prawidłowo zarządzać wydatka-
mi. Takie założenie było jak najbardziej 
słuszne. Popełniono wówczas jednak jeden 
podstawowy błąd. Jak doskonale wiadomo, 
nazwa „budżet zadaniowy” odpowiada 
po pierwsze, jedynie wybranemu sensu 
stricto „finansowemu” aspektowi funk-
cjonowania sektora publicznego. Budżet 
kojarzy się bowiem wyłącznie ze środkami 
finansowymi, nie odnosi się natomiast ani 
do sprawności działania, ani do osiąganych 
rezultatów, a jego obsługą zajmują się bez-
pośrednio służby finansowe.

Nazwa „budżet zadaniowy” skierowała 
jednak proces zarządzania przez cele w sek-
torze publicznym bezpośrednio do komó-
rek budżetowych, a nie strategicznych. Była 
to jedna z większych bolączek przez pierw-
sze lata wdrażania tego narzędzia w Polsce.

Oczywiście przez cały ten okres prze-
prowadzono również szereg szkoleń i przy-
gotowywano ekspertyzy oraz próbowano 
przekonywać komórki merytoryczne w mi-
nisterstwach, urzędach centralnych i agen-
cjach, że jest on narzędziem sformułowa-
nym dla nich, do wykorzystywania przy 
podejmowaniu decyzji, a nie wyłącznie 
na potrzeby finansowo-księgowe. Miało 
to oczywiście również dobre strony, ponie-
waż w wielu przypadkach koordynujący 
i operujący w negocjacjach budżetowych 
oraz zarządzający tymi komórkami mieli 
szansę głębszego poznania istoty materii, 

finansowania której dotyczyły wielkości 
kwot planowanych dotąd w przeważającej 
mierze na podstawie danych i trendów 
historycznych. Wnikliwiej starano się ro-
zumieć przeznaczanie środków, na które 
były zgłaszane zapotrzebowania, kiedy 
zastanawiano się równolegle nad celami 
i miernikami dla poszczególnych zadań bu-
dżetowych. Docelowo jednak nie można 
było zastąpić w ten sposób tzw. wkładu 
wysokospecjalistycznego, czyli komórek 
liniowych odpowiedzialnych merytorycz-
nie za kontrolę, nadzór czy też ewaluację 
poszczególnych zadań publicznych, jak też 
za planowanie strategiczne w tych obsza-
rach. Ten sposób zaangażowania komórek 
merytorycznych w sposób kompleksowy, 
m.in. resortów, nastąpił wprawdzie póź-
niej, ale wyklarował się docelowo w taki 
sposób, że obecnie jest już całkowicie po-
wszechną i niekwestionowaną, solidnie 
oraz systematycznie i rzetelnie wykony-
waną praktyką u dysponentów wszystkich 
części budżetowych.

W 2016 r. Ministerstwo Finansów, ar-
gumentując m.in. brakiem zamierzonych 
efektów z wprowadzonych rozwiązań w za-
kresie planowania w układzie zadanio-
wym oraz przejściem do kolejnego etapu 
wdrożenia tego instrumentu, przedstawiło 
założenia zmiany i przejścia na programo-
we planowanie budżetu, czemu miały to-
warzyszyć zmiany dotyczące klasyfikacji 
tradycyjnej oraz obecnie obowiązującej 
zadaniowej. 1 listopada 2020 r. żadna z pro-
ponowanych zmian nie została wprowadzo-
na. Obecnie, z uwagi na konieczność walki 
z epidemią i recesją gospodarczą wywołaną 
przez COVID-19 trudno oczekiwać, że zo-
staną one wprowadzone w najbliższym 
czasie. To nie jest odpowiedni moment 
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na działania reformatorskie, w szczegól-
ności w sferze budżetowej. Ostatnie lata 
w kontekście planowania w układzie zada-
niowym są czasem ciągłej korekty (nie za-
wsze w dobrym kierunku) pierwotnych 
rozwiązań i dyskusji, towarzyszy temu 
zniechęcenie administracji traktującej for-
mularze związane z planowaniem zadanio-
wym jako kolejny obowiązek, do którego 
się przyzwyczajono, ale którego nie wy-
korzystuje się jako instrumentu z uwagi 
na równoległe funkcjonowanie z „tradycyj-
nym” budżetem finansowo-księgowym. 
Warto się zastanowić jak w maksymal-
ny sposób wykorzystać dotychczasowe 
doświadczenia związane z planowaniem 
w układzie zadaniowym oraz zdać sobie 
sprawę z popełnionych w tym procesie 
błędów, aby zgodnie z ideą budżetu za-
daniowego wyciągnąć wnioski na przy-
szłość i wypracować właściwe rozwiązania.

Dotychczasowe doświadczenia 
– szansa czy zagrożenie
Na wstępie artykułu zaakcentowano, że 
jednym ze sposobów oceny wdrażania bu-
dżetu zadaniowego jest rozróżnienie do-
konań pomiędzy dwoma elementami tego 
procesu. Pierwszy dotyczy efektywności 
alokacji zasobów między konkurencyjnymi 
celami na poziomie budżetu centralnego. 
Drugi zajmuje się poprawą efektywności 
i skuteczności działania jednostek sektora 
finansów publicznych posiadających osobo-
wość prawną. Eksperci zagraniczni i krajo-
wi sceptycznie podchodzący do wdrażania 
budżetu zadaniowego, aby osiągnąć swoje 
cele w odniesieniu do obu tych aspektów 
wskazują na problemy, które mogą mieć 
wpływ na skuteczność budżetowania 
zadaniowego. Działania podejmowane 

w Polsce dotyczą obu tych czynników, 
ponieważ zarówno wydatki budżetu, jak 
też pozostałych jednostek sektora finan-
sów publicznych, stanowiące załączniki 
do ustawy budżetowej, są prezentowane 
także w układzie zadaniowym. Jeśli cho-
dzi o efektywność alokacji, budżetowanie 
zadaniowe ma za zadanie konsekwentne 
dążenie do osiągnięcia poziomu większej 
racjonalności planowania wydatków w celu 
skuteczniejszego alokowania ograniczonych 
środków na poszczególne sfery działania 
państwa, które przyniosą największe ko-
rzyści społeczne. Od czasu wdrażania bu-
dżetowania zadaniowego w różnych kra-
jach na świecie, w tym także w Polsce, 
było jednak wielu, którzy kwestionowa-
li racjonalność tego celu. W najbardziej 
skrajnym przypadku można argumento-
wać, że budżetowanie jest z natury bar-
dziej polityczne niż racjonalne, i polity-
ka zawsze zwycięży, zaś stawianie sobie 
za cel racjonalne wydatkowanie środków 
i ustalanie priorytetów w dużej mierze jest 
iluzją. To pogląd, który w sposób dorozu-
miany lub jawny dotyczy polityki i racjo-
nalności jako postaw w dużej mierze bę-
dących w sprzeczności. Trudno się z tym 
zgodzić, ponieważ propozycja planowania 
w układzie zadaniowym dotycząca aloka-
cji na podstawie efektywności może być 
naturalnym elementem realizacji progra-
mów politycznych w zestawieniu z moż-
liwościami finansowymi państwa i doko-
naniem właściwych wyborów, które po-
winno wspomagać planowanie w układzie 
zadaniowym.

W przypadku polskich doświadczeń 
jest to jeden z podstawowych słabych ele-
mentów implementacji tego instrumentu, 
tzn. brak jego wykorzystania przy alokacji 
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zasobów. Co najmniej od 10 lat prowadzone 
są działania z pełnym planowaniem w ukła-
dzie zadaniowym, a przy alokacji środków 
publicznych nie są one wykorzystywane 
nawet do dyskusji pomiędzy decydentami 
na etapie przygotowania ustawy budże-
towej. Taki stan jest niewątpliwe dużym 
zagrożeniem dla prac nad planowaniem 
w układzie zadaniowym nazwanym tak jak 
obecnie, czy też zamienionym w budżeto-
wanie programowe, jak kilka lat temu ogło-
siło Ministerstwo Finansów. Oczywiście 
niemal każdą sytuację jesteśmy w stanie 
zmienić i podobnie można uczynić w tym 
przypadku, korzystając z dotychczasowych 
doświadczeń z polskim pracami nad zarzą-
dzaniem przez cele. Przykładem takiego 
działania jest dokonanie zmian w klasyfika-
cji budżetowej. Rozważania na temat jed-
nolitej klasyfikacji budżetowej obejmującej 
zarówno układ tradycyjny wydatków, jak 
i układ zadaniowy obrazujący efektywność 
ich wydatkowania, są w Polsce stosunko-
wo niewielkie. Temat podejmowany był 
u źródła (tj. w Ministerstwie Finansów), 
trwają prace koncepcyjne. Pamiętać należy, 
że tworząc nową klasyfikację warto sko-
rzystać z dotychczasowych doświadczeń 
i wprowadzić ją z rozmysłem − ewolucyjnie, 
bo tylko wówczas zmiana zostanie przyjęta 
przez administrację, a co może ważniejsze, 
nie spowoduje zakłócenia we właściwym 
finansowaniu zadań państwa.

Struktura tradycyjnej klasyfikacji bu-
dżetowej opiera się na działach, rozdzia-
łach i paragrafach. W odniesieniu jednak 
do budżetu państwa największą podziałkę 

17 Z 2.3.2010, Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 tj. 

klasyfikacyjną stanowią części budżetowe. 
Działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej 
charakteryzują się niezwykle istotnym po-
wiązaniem, tzn., że każdy rozdział jest po-
wiązany tylko z jednym działem. Zasada 
ta nie dotyczy części i paragrafów. Poszcze-
gólne podziałki klasyfikacji budżetowej 
mają różny charakter. Części określane 
są przede wszystkim ze względu na cha-
rakter podmiotowy, choć niektóre zosta-
ły utworzone z uwagi na przedmiotowy 
charakter (np. rezerwy celowe, subwencje 
dla jednostek samorządu terytorialnego) 
lub też ze względu na instytucjonalność 
wydatków. Działy przedstawiają budżet 
od strony funkcjonalnej, wyodrębnia się 
je na podstawie kryterium obszarów dzia-
łalności publicznej. Rozdziały stanowią 
uszczegółowienie klasyfikacji działowej 
i wyróżnia się je na podstawie kryterium 
rodzaju działalności (np. prace remonto-
wo-drogowe, kolejowe, prace geodezyjne 
i kartograficzne, wsparcie finansowe in-
westycji) albo biorąc pod uwagę podmiot 
realizujący zadanie. Paragrafy natomiast 
są najniższym elementem tego układu 
i grupują wydatki według ich przezna-
czenia. Szczegóły dotyczące klasyfikacji 
budżetowej są ustanowione w rozporzą-
dzeniu Ministra Finansów w sprawie szcze-
gółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych17.

Struktura klasyfikacji zadaniowej jest 
z kolei czterostopniowa. Najwyższym ele-
mentem tej klasyfikacji są funkcje, które 
stanowią również o najbardziej ogólnym 
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stopniu grupowania wydatków w danym 
obszarze. Układ zadaniowy funkcjonuje 
równolegle z tradycyjnym. Jest to de facto 
inny sposób klasyfikowania wydatków bu-
dżetowych. Jednostki sektora finansów pu-
blicznych są zobowiązane do prowadzenia 
ewidencji wydatków budżetowych w ukła-
dzie tradycyjnym (według klasyfikacji bu-
dżetowej) oraz ewidencjonowania tych sa-
mych wydatków w układzie zadaniowym.

Po kilkunastu latach prac nad wpro-
wadzaniem i doskonaleniem planowania 
w układzie zadaniowym można, moim zda-
niem, jednoznacznie stwierdzić, że jedy-
nym rozwiązaniem pełnej implementacji 
budżetu zadaniowego jest zaproponowanie 
jednolitej klasyfikacji budżetowej na bazie 
dotychczasowych doświadczeń. Warto by-
łoby wykorzystać jeden z poziomów pocho-
dzących z klasyfikacji z układu zadaniowe-
go, tj. wprowadzenie zadania jako poziomu, 
na którym dokonuje się alokacji, niższy 
mogłyby stanowić zmodyfikowane para-
grafy, a najwyższy − funkcje, misje (jak we 
Francji i kiedyś proponowało to Minister-
stwo Finansów). Byłoby to podejście ewo-
lucyjne, pozwoliłoby wykorzystać 12 lat 
pracy nad klasyfikacją zadań publicznych 
i dawało się stosunkowo łatwo wprowadzić 
na poziomie administracji, bez dużych na-
kładów finansowych niezbędnych do prze-
kształcenia systemów księgowych itd. Po-
nadto, moim zdaniem, co najmniej jeden 
rok powinien stanowić okres przejściowy, 
w trakcie którego decyzje o uruchomie-
niu środków publicznych byłyby opatrzo-
ne symbolami starej i nowej klasyfikacji 

18 S. Poghosyan: How to link SDGs to the Budget on IMF Public Financial Management (2016, August 17), 
Blog: <http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2016/08/how-to-link-sdgs-tothe-budget.html>.

budżetowej. Takie działanie pozwoliłoby 
bez zakłóceń realizować wydatki publiczne, 
ale także eliminować błędy, które mogłyby 
pojawiać się w procesie adaptowania nowej 
strategii budżetowej. Dotychczasowe do-
świadczenia w pracach nad planowaniem 
zadaniowym są bezdyskusyjnie do wyko-
rzystania, a wprowadzenie nowej klasyfika-
cji budżetowej z tej perspektywy było waż-
nym i potrzebnym okresem dla polskiej 
administracji. Na przykład, jakiś czas temu 
ukazał się post na blogu Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego sugerujący, 
że organizacja międzynarodowa powinna 
zaprojektować uniwersalny system kla-
syfikacji budżetowej18. Korzyścią byłaby 
zwiększona porównywalność międzyna-
rodowa i jaśniejszy przegląd, niż wynika-
łoby to ze sporadycznego wprowadzania 
systemów klasyfikacji przez każdy z krajów. 
Może zatem warto być gotowym na takie 
rozwiązanie.

Bardziej powszechna współczesna kryty-
ka odnosząca się do budżetu zadaniowego 
wskazuje na wątpliwości co do jakości sto-
sowanych miar efektywności i określenie 
ex ante pożądanych rezultatów i wyników 
w celu zwiększenia oczekiwań dotyczących 
podniesienia efektywności jednostek sekto-
ra finansów publicznych. Stanowi w istocie 
krytykę całego przedsięwzięcia zarządza-
nia przez cele w administracji publicznej. 
W Polsce także ten aspekt jest szeroko kry-
tykowany. Naukowcy oraz organy kontrol-
ne (np. NIK w swoich raportach), wska-
zują na niedoskonałości mierników zdefi-
niowanych dla danych zadań i podzadań. 
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Powstaje jednak pytanie, czy podobnego 
zarzutu nie można byłoby skierować do kra-
jów doświadczonych i dłużej stosujących 
budżet zadaniowy. Odnosząc się jednak 
do niedoskonałości w formułowaniu celów 
i mierników przy planowaniu w układzie 
zadaniowym, warto zauważyć, że wielo-
krotnie są one niedoskonałe z natury, a cele 
są powiązane z niedoskonałymi miernikami 
efektywności, co może potencjalnie prowa-
dzić do znaczących niekorzystnych zacho-
wań i zniekształcenia19. OECD w swoim 
raporcie z 2019 r. wskazuje, że mierniki pro-
duktu zwykle nie uwzględniają elementu 
jakościowego – i w wyniku tego nie wska-
zują na całkowity efekt osiągnięty dzięki 
przeznaczeniu na ten cel środków publicz-
nych. Mówiąc bardziej ogólnie, „gdy efekt 
(produkt) jest  trudny do zmierzenia 
(co jest prawdą w większości zadań reali-
zowanych przez administrację rządową) 
poszukiwanie i definiowanie celów może 
kosztować dużo wysiłku, nie zawsze jed-
nak poprawia to skuteczność czy efektyw-
ność”20. Ten argument wydaje się mieć 
istotne podstawy nie tylko w literaturze 
naukowej (czy to z administracji publicznej, 
czy z ekonomii organizacji), ale także od-
zwierciedlać lekcje historii. Ulubionym 
tematem tej szkoły krytyków jest nawią-
zanie do rosyjskich doświadczeń central-
nego planowania, które pokazało wiele 
dysfunkcyjnych sposobów wypełniania 
definiowanych i zaplanowanych mier-
ników. Tak krytykowany był brytyjski 

19 A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1 i 2, wyd. 2, WN PWN, Warszawa 2007.
20 J. Heckman, C. Heinrich., J. Smith: The American Economic Review, Vol. 87/2, Papers and Proceedings of 

the Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association. (May, 1997), s. 389-395.
21 M. H Keaney: Levels and applications of qualitative research evidence, The Research in Nursing & Health, 

Vol. 24/2/2001, s. 145-153.

system PSA (public service agreement - 
umowa o świadczenie usług publicznych), 
w którym znaleziono źle zdefiniowane 
mierniki, będące podstawą ataku na rząd 
Blaira za „neo-stalinizm”21. Ta krytyka 
z kolei wskazuje na kolejne ważne kwe-
stie. Zarówno przeciwnicy, jak i zwolen-
nicy współczesnych form budżetowania 
zadaniowego zakładają, że będą nimi za-
rządzać poszczególni urzędnicy zmoty-
wowani do uzyskania dobrych wyników 
w zakresie środków i celów. Modele bu-
dżetowania wydajnościowego jednak rzad-
ko wyjaśniają, w jaki sposób budżetowanie 
zadaniowe ma wpływać na motywację 
jednostek do pracy. Właśnie ta dwuznacz-
ność została na przykład zidentyfikowa-
na jako brakujące ogniwo w PSA w bada-
niu tego systemu przez Brytyjskie Biuro 
Kontroli. Chociaż, jak wskazano powy-
żej, niektóre (z pewnością nie wszystkie) 
współczesne wersje budżetowania zada-
niowego kładą nacisk na pojęcie „nagród” 
za dobre wyniki danych jednostek sektora 
publicznego. Nawet wtedy nie jest jed-
nak jasne, czy i w jaki sposób te nagrody 
w postaci finansowania na poziomie danej 
jednostki mają motywować do osiągania 
lepszych wyników. W przypadku gdy po-
ziom wynagrodzenia urzędników miałby 
byc powiązany ze stopniem realizacji celu 
należałoby zastanowić sie nad stworzenie 
systemu motywacyjnego nie deprecjonu-
jącego wewnetrznej bezinteresownej mo-
tywacji każdego człowieka 
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W Polsce jeszcze nie doszliśmy do takie-
go etapu wdrażania budżetu zadaniowe-
go, ale warto pamiętać, że w przypadku 
dalszego rozwoju tego instrumentu za-
rządzania środkami publicznymi dyle-
maty tego rodzaju będą musiały zostać 
rozstrzygnięte.

Odnosząc się do jakości formułowa-
nych w Polsce celów i mierników, można 
na ten stan patrzeć w zupełnie różny spo-
sób w zależności od tego, jak postawimy 
pytanie badawcze, tzn. można wskazać: 
jak wiele udało się osiągnąć dla podnie-
sienia jakości definiowanych przez polską 
administrację celów i mierników, bądź, 
dlaczego tak wiele zdefiniowanych przez 
nas celów i mierników jest obarczonych 
błędami metodologicznymi? Uwzględ-
niając doświadczenia międzynarodowe 
powinno się oceniać i doceniać, jak wiele 
udało się osiągnąć, oczywiście wskazu-
jąc na potrzebę ciągłego doskonalenia 
metodologii w tym w obszarze planowa-
nia w układzie zadaniowym. Analizując 
w 2006 r., czyli w roku rozpoczęcia prac 
nad tym problemem, pierwszy dokument 
administracji rządowej nazwany wówczas 
budżetem zadaniowym, mogliśmy prze-
analizować 97% mierników określonych 
jako: „stopień realizacji planu” lub „zgod-
ność wydatków z prawem”. Dziś może już 
tego nie pamiętamy, ale takie były począt-
ki i dzięki zaangażowaniu administracji, 
przełamując przyzwyczajenia i nieufność 
do nowości – takich wskaźników już nie do-
strzegamy. Nie należy jednak poprzestać 
na tym, co udało się uzyskać. Jak wskazują 

22 E.Hege, L. Brimont: Integrating SDGs into national budgetary processes, Study N°05/18 JULY 2018 IDDRI.

badacze, trzeba uznać ten proces za cią-
gły i stanowiący coraz to nowe wyzwania 
definicyjne w odniesieniu, m.in. do celów 
i mierników. Warto wspomnieć, że pozy-
tywnie oceniane przez NIK czy naukow-
ców funkcjonowanie kontroli zarządczej 
czerpie z wiedzy i metodologii budżetu 
zadaniowego, a nie odwrotnie.

Uznając jednak opinie wskazujące na ko-
nieczność podniesienia jakości definio-
wanych w administracji rządowej celów 
i mierników, warto może zastanowić się 
nad kwestią będącą ostatnio przedmio-
tem szerszej dyskusji, dotyczącą włączania 
celów zrównoważonego rozwoju do krajo-
wych procesów budżetowych. Przykład 
słoweński pokazuje, że wykorzystanie 
celów zrównoważonego rozwoju do oceny 
wykonania budżetu wymaga dostosowa-
nia tych celów i wskaźników. Ponadto, 
bardziej sensowne jest włączenie wskaź-
ników celów zrównoważonego rozwoju 
do systemu oceny budżetu zadaniowego, 
jeśli zostały one również uznane za krajo-
we cele polityczne. Mniejszym kosztem 
może odbyć się rozproszenie istniejących 
wskaźników wykonania budżetu. Przynio-
słoby ono ważne informacje przy tworzeniu 
polityki, jak uwzględniać zasadę „nie zosta-
wiaj nikogo za sobą”. Korzystanie z celów 
zrównoważonego rozwoju do oceny wy-
ników zwiększa odpowiedzialność. Mogą 
one okazać się przydatne, ponieważ zapew-
niają spójne działania. Na podstawie pro-
wadzonych badań22 pojawiają się dodatko-
we pomysły dotyczące tego, jak kraje mo-
głyby włączyć do przygotowania budżetu 
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cele zrównoważonego rozwoju. Mogłyby 
one służyć do oceny wykonania budże-
tów przygotowywanych przez każdy kraj. 
Na przykład Meksyk dokonuje przeglądu 
swoich wskaźników wykonania budżetu 
w świetle celów zrównoważonego rozwoju 
dzięki systemowi monitorowania wyko-
nania budżetu, oczywiście stale uspraw-
niając i ulepszając ten proces. Uważa się, 
po pierwsze, że zaletą takiego podejścia jest 
zastąpienie krajowych wskaźników wydaj-
ności wskaźnikami międzynarodowymi, 
co pozwala na porównywalność między-
narodową – pod warunkiem, że inne kraje 
robią to samo – i w ten sposób zwiększona 
jest odpowiedzialność społeczna. Po dru-
gie, Agenda 2030 przewiduje długotermi-
nowe ramy i wskaźniki pozwalające nadać 
ocenie pewną stabilność i wiarygodność 
w porównaniu z krajowymi wskaźnikami, 
które mogą być zmieniane zgodnie z wolą 
polityków.

Francja ogłosiła w lutym 2018 r.23, że in-
tegruje wskaźniki wykonania budżetu z ce-
lami zrównoważonego rozwoju „Tam, gdzie 
ma to znaczenie i jest możliwe”. Obec-
nie znajduje się na etapie projektowania 
mapy wdrażania koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju. Słowenia z kolei wskazuje, 
że w sposób jednoznaczny powiązała cele 
zrównoważonego rozwoju z krajowymi ce-
lami, dostosowując je do kontekstu i wy-
zwań, przed przyjęciem 30 kluczowych 
wskaźników wydajności (KPI) do oceny 

23 Comité interministériel de la Coopération internationale et du Développement (CICID) (2018, February 8). 
Relevé de Conclusion (Available on: <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
aide-audeveloppement/evenements-et-actualites-sur-le-themedu-developpement/article/comite-inte-
rministeriel-de-lacooperation-internationale-et-du-developpement>).

24 A. N. Zaheer, A. Rashid: Analyzing the role of public sector marketing in improving social effectiveness: a case 
study from Anhui province, China, „International Review on Public and Nonprofit Marketing” 2017. 

rozwoju krajowego, w tym wykonania bu-
dżetu. Należy zastanowić się, czy dla Pol-
ski takie rozwiązania byłyby na tyle dobre, 
aby znacząco podnieść jakość zdefiniowa-
nych mierników w procesie budżetowym.

Podsumowanie
Wydatkowanie środków publicznych 
i wykorzystywane w ramach tego pro-
cesu narzędzia zarządzania powinny słu-
żyć podniesieniu efektywności realizacji 
usług publicznych względem obywateli24. 
Na podstawie analiz badawczych oraz 
doświadczeń wyodrębnia się najbardziej 
uniwersalny, powszechny paradygmat bu-
dżetowania zadaniowego. Metoda ta łączy 
podstawowe zasady dobrego, racjonalnego 
oraz transparentnego planowania i wydat-
kowania środków publicznych, które po-
winny być wsparte właściwymi rozwią-
zaniami instytucjonalnymi.

Przyszłość budżetu zadaniowego w Polsce 
pozostaje więc nadal kwestią otwartą, przy 
czym prowadzone obecnie debaty i roz-
ważania, jak również działania i decyzje, 
często weryfikują nawet zasadnicze pod-
stawy dotychczasowego dorobku, w po-
szukiwaniu nowych, bardziej optymalnych 
rozwiązań. Należy podkreślić, że w innych 
krajach OECD wiele istotnych kwestii do-
tyczących budżetowania zadaniowego rów-
nież stale podlega weryfikacji. Wciąż po-
szukuje się lepszych rozwiązań metodolo-
gicznych umożliwiających maksymalizację 
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użyteczności i podniesienie funkcjonalności 
działania tego narzędzia w systemach finan-
sów publicznych poszczególnych państw. 
OECD prowadzi badania porównawcze 
(metoda ankietowa), polegające na wy-
pełnieniu kwestionariuszy analizujących 
praktyczne zastosowanie tego narzędzia 
na świecie. Działania badawcze i analitycz-
ne w tym zakresie podejmuje też Komisja 
Europejska, czego dowodem jest ostatnia 
konferencja poświęcona metodzie budże-
towania zadaniowego (m.in. na potrzeby 
planowania budżetu KE) przeprowadzona 
w pierwszej połowie 2016 r.

W konsekwencji usprawnia się proces 
zarządzania, dzięki czemu zostanie zwięk-
szona efektywność alokacji zasobów. Zwa-
żywszy, że na poziomie lokalnym istnieją 

bardziej bezpośrednie relacje ze społecz-
nością danej jednostki samorządowej, 
łatwiejsze będzie przekazanie obywate-
lom (wyborcom) informacji dotyczących 
efektywności jej działania. Jeśli nie bę-
dzie się efektywnie zarządzać środkami 
własnymi, przeciwnicy polityczni bardzo 
szybko to zauważą − już przy kolejnych 
wyborach.
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ABSTRACT:
Planning in Performance Budgeting – Polish Experience – Opportunities or Risks 
When analysing the conditions of establishing indicators to reflect the fiscal policy 
implemented it is important whether and to what extent it is due not only to the de-
cisions, but also to the methods of public funds management that support these de-
cisions. When discussing finance management in the context of public tasks perfor-
mance on the basis of objectives, measured with appropriate indicators, it is most often 
assumed that in Poland it is related to, in the first place, the performance budgeting 
concept. Especially to the budgeting method (or methods for supporting budgeting) 
that consists in linking the results with projected allocations of the state budget and 
other public finance sector governmental units. This approach, which emphasises the 
primacy of performance budgeting, would be justified due to the primary role stem-
ming from the formalised functional designation of this tool that was set already at the 
initial stage of its establishment in Poland, so as to fulfil the conditions of the method 
implementation which is referred to in the international nomenclature as performance 
budgeting or performance-based budget. The key role in performance-based planning 
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with regard to the effectiveness and efficiency examination in the public sector was 
reinforced with the provisions of the law on public finance, and executive provisions 
included in the regulations by the Minister of Finance. 
Such approach to the issue would still be simplified, and would significantly reduce the 
perspective of the analysis, disregarding the actual variety of practices and advancement 
of the previous Polish achievements, stemming from the system transformation, which 
were later intensified during the endeavours to adopt the output focused management 
culture promoted by the European Union with regard to the public sector (it mainly 
refers to preparing for public tasks implementation thanks to the use of the EU opera-
tional programmes funds and the related evaluation practices and evaluation culture). 
The role of the state, which has been increasing due to the crisis of the years 2007–2008 
and the COVID-19 pandemic, calls for creating the most effective methods of invo-
lvement that lead to social and economic development. An important role in the pro-
cess is played by properly selected public management instruments, thorough which 
the individual functions of the state are realised. In her article, the author attempts 
to discuss the issues related to the growing scale of its impact on economic processes, 
and to refer to performance budgeting matters.

Prof. Marta Postuła, PhD, Head of the Finance and Accounting Department, Faculty 
of Management, University of Warsaw

Key words: performance budget, effectiveness, objectives, indicator, budget classification 
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Najwyższa Izba Kontroli pełni rolę strażnika środków publicznych. 
Sprawdza, czy rozliczanie publicznych pieniędzy jest zgodne z prawem, 
gospodarne, celowe i  rzetelne. NIK nie  tylko wskazuje nieprawidło-
wości, ale  również  ewentualne rozwiązania, mające na  celu naprawę 
wadliwych mechanizmów. Określa, w jakich obszarach państwo działa 
dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia. Aby te zadania wykonywać 
rzetelnie, potrzebuje obiektywnych, ciągle udoskonalanych narzędzi. 
W niniejszym artykule zaprezentowano metodologię optymalizacyjną 
na podstawie oceny efektów ekonomicznych wydatków publicznych, 
analogiczną do funkcjonującej z powodzeniem w finansach korporacji.

Budżet zadaniowy a NPVtax
1

 

Nowe podejście do wydatków

CEZARY MECH

Wprowadzenie
Obecnie Polska usiłuje przezwyciężyć 
załamanie systemu finansów publicz-
nych spowodowane pandemią wirusa 
COVID-19, co w znacznym stopniu jest 
efektem braku mechanizmu oceny al-
ternatywnych metod wyjścia z sytuacji. 

1 NPVtax – (net present value) wartość bieżąca netto przepływów budżetowych.
2 Kluczowa jest odpowiedź na pytanie, dlaczego mimo podjęcia kontrowersyjnej decyzji o przedwczesnym 

otwarciu gospodarki, żadna znacząca siła polityczna nie skrytykowała tego kroku, koncentrując się jedynie 
na gołosłownym nagłaśnianiu nieradzenia sobie ze skutkami pandemii. Na ile również uwarunkowania poli-
tyczne, w tym międzynarodowe, krępują decydentów Polski w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Dlaczego 
mimo pozytywnych wyników odmiennej strategii w Chinach nie zdecydowano się na skopiowanie skutecz-
nych rozwiązań?

3 Autor opisuje to na przykładzie konsekwencji gospodarczych dla gospodarki USA i Chin w artykule: C. Mech: 
COVID-19 pułapką Tukidydesa, „Obserwator Finansowy”,   
<https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/covid-19-pulapka-tukidydesa/> 29.9.2020.

Najwyższa Izba Kontroli, w ramach swo-
jej odpowiedzialności, musi wskazywać 
braki i błędy w poszczególnych insty-
tucjach oraz w kontrolowanych struk-
turach2. Walka z wirusem miała i ma 
olbrzymie konsekwencje finansowe 
i będzie skutkowała znacznym zmniej-
szeniem aktywności gospodarczej3. Nie-
stety, debata publiczna dotycząca tego 

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.45   artykuły
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zagadnienia4 tłumi dyskusję w sprawie in-
nych aspektów koniecznej reformy finan-
sów publicznych w dziedzinie rachunko-
wości zarządczej budżetu. Celem rozwa-
żań jest zaprezentowanie modelu oceny 
wydatków państwa z punktu widzenia 
zwrotu nakładów przez przyszłe docho-
dy podatkowe.

Zdezagregowanych danych nie osiągnie 
się do czasu wprowadzenia wymogu oceny 
wydatków w budżecie zadaniowym, jednak 
już obecnie wiele kosztownych procesów, 
takich jak narastanie zobowiązań ZUS, 
można będzie uniknąć. Walka z wirusem, 
zapaścią demograficzną, wymusza koniecz-
ność badań nad efektywnością działań po-
szczególnych dziedzin gospodarki. Państwo 
nie może wprowadzać norm, które nie po-
zwalają mu na dokonywanie racjonalnych 
wydatków, tylko dlatego, że klasyfikuje 
je jako nakłady niemające pokrycia w bie-
żących dochodach. Nie powinno również 
nadmiernie opodatkowywać obywateli z po-
wodu jednorazowych potrzeb, aby szybko 
osiągnąć zwrot poniesionych wydatków. 
Podobnie jak w przypadkach nagłych oby-
watelowi musi być udzielona pomoc, bez 
sprawdzania czy posiada on wystarczającą 
ilość gotówki. Państwo powinno podejmo-
wać decyzje racjonalnie, a nie na podstawie 
przepływów kasowych, które muszą być 
rozłożone w czasie. Niemniej, aby państwo 
mogło odpowiedzialnie wypełniać swoją 

4 Autor, do czasu wystąpienia obostrzeń medialnych ze strony pracodawcy, szeroko argumentował nieracjo-
nalność otwierania gospodarki zanim nie pokona się pandemii – przywołując doświadczenia z hiszpanką 
po I Wojnie Światowej, jak i efekty działań Chin – w wielu programach medialnych, w tym w „Rzeczpospo-
litej”, C. Mech: Polsce może grozić druga Jałta, 9.5.2020, „Debata tygodnia” w Polsacie 11 i 18.4.2020; 
w Republice, m.in. 17.4.2020, <https://www.youtube.com/watch?v=m5T3hrCS7W8> i programach ra-
diowych tamtego okresu, takich jak Radio Wnet 30.4.2020, <https://wnet.fm/2020/04/30/dr-cezary 
-mech-trzeba-najpierw-zdusic-wirusa-jak-chiny-czy-korea-a-potem-walczyc-z-kryzysem/>.

funkcję, trzeba opracować i wdrażać mo-
dele racjonalizujące procesy podejmowa-
nia decyzji, a także ich implementowania.

W powyższym opracowaniu zostanie 
zaprezentowana podstawowa koncepcja 
optymalnego budżetowania na tle do-
tychczasowej praktyki, która prowadzi 
do nieoptymalnych rozwiązań. Jako opty-
malne rozwiązanie autor rozumie takie 
ukształtowanie budżetu, w którym, bio-
rąc pod uwagę ogólnie dostępne opcje, 
podejmowane są wszystkie wydatki bu-
dżetowe dające przyrost zdyskontowa-
nej ryzykiem bazy podatkowej. Powyż-
sze wydatki nie powinny być ograniczone 
ani wysokością długu, ani poziomem de-
ficytu. Jest to koncepcja o tyle przeciwna 
panującemu paradygmatowi, który zakła-
da ograniczenie wysokości długu wzglę-
dem rynku kapitałowego do 60% PKB, 
a deficytu do 3% PKB. W rzeczywistości 
ograniczenia krajowe i Unii Europejskiej 
są ostrzejsze, zarówno gdy chodzi o po-
ziom długu, jak i deficytu, jednocześnie 
nie uwzględniając narastania znacznie 
wyższych zobowiązań wobec obywateli.

Cel – wzrost gospodarczy
Wydatki państwa zawsze wiążą się z dwie-
ma sprzecznymi słabościami rządzących: 
ich dążenia do jak największego wydat-
kowania na potrzeby własne i prestiżowe, 
czy też zadowalające grupę polityczną, 
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na której władztwo się opiera5. Przy czym 
przeważa perspektywa krótkotermino-
wa związana z okresem sprawowania wła-
dzy. Z drugiej strony występuje olbrzy-
mia niechęć podatników do ponoszenia 
wszelkiego typu obciążeń, jak i dążność 
do uzyskiwania jak najwyższych korzyści 
od władzy, na wszelkich poziomach kon-
sumpcji6. Stąd sprzeczność uzależniają-
ca te dwie pozycje od pozycji politycznej 
grup. Dlatego głównym problemem staje 
się konieczność sfinansowania nadwyż-
ki wydatków. Wierzyciele ze swej strony 
starają się zagwarantować spłatę udzielo-
nych pożyczek, czy to w postaci uzyskania 
zastawu, który jest tym słabszym zabez-
pieczeniem, im rządzący mają silniejszą 
pozycję, czy też wszelkiego typu ograni-
czeń przyszłych wydatków pozwalających 
na zabezpieczenie ich roszczeń.

Prekursor tzw. szkoły klasycznej David 
Hume uważał, że działanie państwa powin-
no być możliwie jak najmniejsze, budżet 
państwa niski, zrównoważony, a podat-
ki jak najniższe7. Podobnie Adam Smith, 
ojciec szkoły klasycznej, generalnie był 
przeciwnikiem ingerencji państwa w życie 
gospodarcze. Jean-Baptiste Say uważał, 
że najlepsze działanie państwa to wyda-
wać mało, a najlepszy podatek to podatek 

5 Szerzej z punktu widzenia modelu R.T. Froyen: Macroeconomics Theories and Policies, Macmillan, New 
York 1990, s. 517-524. W szczególności G. Tullock: The Vote Motive, Institute of Economic Affairs, London 
1976: Bureaucrats are like other men. […] If bureaucrats are ordinary men, they will make most (not all) their 
decisions in terms of what benefits them, not society as a whole.

6 D. M. Kreps: A course in microeconomic theory, Harvester Wheatsheaf, Cambridge 1990.
7 Szerzej P. Sinclar: Government debt and David Hume, University of Birmingham, Birmingham 2011.
8 The best taxes, or, rather those that are least bad, are 1. Such as are most moderate in their ratio, Say, Jean-Bap-

tiste “A Treatise on Political Economy”, New York: Augustus M. Kelley, 1971, orig. pub. 1803, s. 447-449.
9 Szersza analiza R. J. Barro: The Ricardian Approach to Budget Deficits, “The Journal of Economic Perspec-

tives”, Spring, 1989, Vol. 3, No. 2 (Spring, 1989), American Economic Association, s. 37-54.
10 I.Czuma: Równowaga budżetu na tle prawa budżetowego różnych państw, Uniwersytet Lubelski; Lublin 1924.

zerowy („najmniejszy”)8. Ortodoksyjna 
teoria finansów publicznych zakładała rów-
nowagę między dochodami i wydatkami, 
a wszelkiego typu deficyt był traktowany 
jako wyraz nieodpowiedzialności. Cała 
narracja skupiała się na wyeliminowaniu 
deficytu kosztem analizy celowości wy-
datków budżetowych. Ewolucji możemy 
się doszukać w opinii Davida Ricardo9, 
który wyznaczał państwu szeroki zakres 
obowiązków, ale nadal obstawał za tym, 
aby wydatki były na poziomie dochodów 
podatkowych. Uważał przy tym, że wszel-
kiego typu wzrost wydatków powinien 
skutkować podwyższeniem podatków. 
Zaciąganie pożyczek uznawał za marno-
wanie zasobów finansowych.

W Polsce niepodległej postępem było 
uznanie przy wydatkach państwa klasyfi-
kacji „zwyczajności” i „nadzwyczajności”, 
w powiązaniu z takimi samymi katego-
riami po stronie dochodów10. Na taki po-
stępowy pogląd miały wpływ praktyczne 
doświadczenia z odbudowy gospodarki 
Polski po I wojnie światowej i problemy 
finansowania zwycięskiej wojny z Rosją 
radziecką o niepodległość. Trafnie to pod-
sumował Edward Rose pisząc: „Pomija-
jąc już zaznaczone wyżej nieprawdopo-
dobieństwo utrzymywania na stałe płac 
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pracowników państwowych niemal poniżej 
minimum egzystencji, pozostają zawsze 
jeszcze wydatki inwestycyjne, niezbędne 
właśnie w celu podniesienia gospodarstwa 
krajowego i stworzenia przez to nowych 
źródeł dochodowych dla skarbu”[pod-
kreślenie – autor]11. W okresie między-
wojennym kontynuowano myśl, że wyjąt-
kiem od doktryny równowagi budżetowej 
były nie tylko wydatki wojenne, ale i in-
westycje podnoszące dobrobyt materialny 
przyszłych pokoleń. Wydatki „nadzwy-
czajne” miały być pokryte z zaciągniętych 
pożyczek oraz środków prywatyzacyjnych. 
Uznawano, że tak zdefiniowane wydatki 
„nadzwyczajne” przekraczają możliwości 
obecnego pokolenia i dlatego usprawiedli-
wione jest przerzucenie ich na pokolenie 
następne12. Do nakładów „nadzwyczaj-
nych” zaliczano nakłady na powiększenie 
majątku komunalnego.

Wprawdzie w dominującym przed 
J. M. Keynesem nurcie szkoły klasycznej 
w końcu zauważono, że praktyka bardzo 
odbiega od teorii i zaakceptowano realia 
w postaci wyższych wydatków podczas 
wojny13. Stopniowo rodziła się idea, że wy-
datki przekraczające dochody powinny 
być związane ze stymulowaniem wzrostu 
gospodarczego14.

11 E.Rose: Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości, Gebethner i Wolff, Warszawa 1922, s. 209.
12 Za E.Lotko, U.K.Zawadzka-Pąk: Prawnofinansowe Instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego 

w Polsce na tle doświadczeń europejskich, Temida 2, Białystok 2018. M. Gutkowski: Do wydatków nadzwy-
czajnych zalicza się wydatki na powiększenie majątku komunalnego […] oraz wydatki nie związane z normalnym 
tokiem gospodarki, np. wydatki w związku z klęskami żywiołowymi, bezrobociem, wydatki na przedtermino-
wą spłatę pożyczek długoterminowych oraz na jednorazowe spłaty pożyczek długoterminowych, dokonane 
z dochodów nadzwyczajnych, s. 59.

13 Już Adam Smith uważał, że można zaciągać dług na sfinansowanie nagłych i niespodziewanych wydatków.
14 Josiah Tucker, mimo iż był zwolennikiem niskich podatków, to jednocześnie wyznaczał państwu wykraczają-

ce poza dochody obowiązki społeczne włącznie z zapewnieniem zatrudnienia i ochroną krajowej produkcji. 
Za E. Lotko, op.cit., s. 57.

O ile w klasycznej teorii skarbowo-
ści utrzymanie równowagi budżetowej 
było uznane za złotą regułę gospodarki 
budżetowej, podbudowane przekazem 
o moralnej uczciwości władzy i jej odpo-
wiedzialnego zachowania, o tyle rewolu-
cja keynesowska wywróciła tę zależność. 
John Maynard Keynes uważał, że deficyt 
może być pożyteczny, a dodatkowe wy-
datki mogą przynosić pozytywne efekty. 
Z punktu widzenia dochodów podatko-
wych zwiększone wydatki budżetowe 
przyczynić się więc mogą do zwiększenia 
popytu w gospodarce, pobudzając produk-
cję, a tym samym poprawiając nie tylko 
koniunkturę per se, ale również dochody 
podatkowe.

Przejście paradygmatu wydatków pu-
blicznych do nic niedających rozważań 
na temat pozytywów i negatywów deficy-
tu budżetowego sprawiło, że badanie efek-
tywności wydatków spadło na plan dalszy. 
O zagubieniu może świadczyć opatrzenie 
przez Samuelsona i Nordhausa rozdzia-
łu „Polityka fiskalna w teorii i praktyce” 
jednocześnie dwoma przeciwstawnymi 
cytatami, Adama Smitha o tym, że „je-
dynym budżetem jest budżet zrównowa-
żony”, z cytatem Warrena Smitha i Ann 
Arbor, że „jedyną słuszną zasadą jest ta, 
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że budżet nigdy nie powinien być zrów-
noważony”15.

Regulacje unijne hamujące 
proces konwergencji
Poglądy Keynes’a niespodziewanie mu-
siały stać się przedmiotem zawoalowanej 
instytucjonalnej krytyki w Unii Europej-
skiej. Obowiązującym paradygmatem cen-
tralizującej się Unii stało się twierdzenie, 
że deficyt budżetowy obciążając gospodar-
kę kosztami zaciągniętych pożyczek i ko-
niecznością spłacenia zwiększonego długu 
publicznego sprawia, że ponosi ona dodat-
kowe koszty funkcjonowania i przez to ob-
niża konkurencyjność na arenie międzyna-
rodowej. Spostrzeżenie jest słuszne tylko 
wtedy, jeśli zaciągnięty dług nie został 
przeznaczony na działania poszerzające 
bazę podatkową.

Wielu przeciwników dł,ugu zapomi-
na, że dług państwa jest aktywem oby-
wateli inwestujących swoje nadwyżki 
i będące źródłem ich dochodów w przy-
szłości. Póki są obywatele skłonni według 
danej stopy procentowej pożyczyć pienią-
dze, to nie ma problemu, jeżeli te środki 
po tej samej stopie dyskontowej będą fi-
nansowały inwestycje spłacające się wyż-
szą bazą podatkową. Niemniej ci, którzy 

15 P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia, T.1, Warszawa 1995, s.263; za E. Lotko, op. cit., s. 69-70.
16 C. Reinhardt, K.Rogoff: Growth in a Time of Debt, National Bureau of Economic Research, working paper 

15639, Cambridge, MA, January 2010.
17 J. Irons, J.Bivens: Government Debt and Economic Growth: Overreaching Claims of Debt ‘Threshold’ Suffer from 

Theoretical and Empirical Flaws, Economic Policy Institute, Briefing Paper 271, Washington DC, July 16 2010.
18 S. Johnson, J.Kwak: White House Burning: Our Founding Fathers, Our National Debt, and Why It Matters 

to You, Pantheon Books, New York 2012.
19 M. Chin, J.Frieden: Lost Decades: The Making of America’s Debt Crisis and the Long Recovery, W.W. Nor-

ton, New York 2011.
20 P. Krugman: End This Depression Now, W.W. Norton 2011, s. 141-143; On the Debt Non-Spiral, The New 

York Times, 11 September 2018.

ostrzegają, są w większości, w tym tak 
opiniotwórczy, jak Carmen Reinhardt 
i Kenneth Rogoff w artykule „Growth in 
a Time of Debt”16, oraz John Irons i Josh 
Bivens17, Simon Johnson i James Kwak18, 
Menze Chin i Jeffry Frieden19.

Jedynie analogiczne podejście do prze-
słania obecnego opracowania ma Paul 
Krugman20, który argumentuje, że wy-
sokim zadłużeniem skarbu państwa można 
łatwo zarządzać, o ile będzie ono w śro-
dowisku wzrostu. Realny wzrost PKB bę-
dzie więc szybszy niż długu, sprawiając, 
że z biegiem czasu jego realne negatywne 
oddziaływanie okaże się niższe.

Jednocześnie obecna rachunkowość 
liczy jako dochody i wydatki saldo przy-
chodów i  rozchodów gotówkowych 
w wielu instytucjach, takich jak ZUS 
czy służba zdrowia, ignorując narastanie 
zobowiązań, o ile nie dotyczą one insty-
tucji rynku kapitałowego. Z tego powo-
du ułomność rachunkowości pomijają-
ca długi generowane przez te dziedziny, 
jak i pozwalająca na opodatkowanie do-
chodów przyszłych okresów, obiektyw-
nie utrudnia podjęcie prawidłowych 
decyzji przez decydentów i właściwą 
ocenę przez opinię publiczną. Jednym 
z przykładów tej sytuacji jest kwestia 
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ignorowania bilionowych zobowiązań 
emerytalnych21. Przecież powinniśmy 
pamiętać, że ich wpływ na koniunkturę 
gospodarczą jest zdecydowanie większy. 
W przeciwieństwie do zobowiązań kapi-
tałowych ich rozwarstwienie nie jest tak 
wysokie, a nawet ze względu na ograni-
czenia wysokości płaconej składki silnie 
skorelowane z dochodami, ale dotyczy 
osób niżej uposażonych. Podczas gdy zo-
bowiązania kapitałowe koncentrują się 
w najbogatszej grupie, w tym zagranicznej, 
o tyle emerytalne i zdrowotne wśród naj-
uboższych. Ratowanie zobowiązań kapita-
łowych oznacza więc zadłużanie państwa 
względem grup najbogatszych. Oszczę-
dzanie służące zwrotowi zobowiązań bę-
dzie ukierunkowane na zakup innych ak-
tywów finansowych, a nie na pobudzanie 
gospodarki, zaś bankrutowanie na zobo-
wiązaniach emerytalnych będzie silnie 
schładzało koniunkturę. Należy pamiętać, 
jak to podkreślił Blyth w „Austerity”22, 
że dług jest zawsze czyimś dochodem 
i aktywem, a czyim, będzie przesądzało 
o przyszłej koniunkturze.

W tym kontekście następstwem znaczą-
cego zadłużenia w czasie koronakryzysu 
będą oszczędności w celu obsługi długu 
lub pobudzenie wzrostu tak, aby dług nie 
okazał się zbyt znaczący. Metodologicznym 
wyzwaniem, na które to opracowanie stara 
się odpowiedzieć, jest, jak w tej sytuacji 

21 Drastycznym przykładem jest jak po „skoku na OFE” dług publiczny wg obwieszczenia MF spadł z 53,9% 
PKB w 2013 r. do 47,8% w 2014 r. a wg metodologii unijnej z 56% do 50,5%, gdy jednocześnie miliardowe 
koszty obsługi tego przeniesionego do ZUS zadłużenia zredukowały wydatki budżetu zarówno wg rachun-
kowości krajowej, jak i unijnej.

22 B. Mark: Austerity. The History of a Dangerous Idea, Oxford University Press 2013, s. 8.
23 Debates about the role of government often take place on bumper stickers, with rallying cries such as “No new tax-

es” or “Balance the budget”; P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Economics, McGraw-Hill New York 2010, s. 303.

racjonalnie pobudzać wzrost. Koniecz-
nością staje się inwestowanie i wydatko-
wanie w te dziedziny finansów publicz-
nych, w których NPV daje pozytywną 
wartość wzrostu dochodów podatko-
wych, czy też takiego wzrostu użytecz-
ności, który można ekstra opodatkować/
oskładkować.

Podręcznikowym wyrazem zmia-
ny podejścia do Keynes’a jest cytowany 
poprzednio ten sam początek rozdziału 
w „Ekonomii” Samuelsona i Nordhausa, 
którzy w XIX wydaniu tej książki w 2010 
roku na pytanie o rolę rządu zaprezen-
towali jako przyczynek do dyskusji hasła 
„Nie dla nowych podatków” i „Zrówno-
waż budżet”23.

Pozamerytorycznie uznano, że budżet 
poza funkcją ekonomiczną realizuje rów-
nież funkcję polityczną względem swoich 
wyborców. Dzieje się to w sposób specy-
ficzny, gdyż założono, że demokratyczne 
państwo jest uzależnione od grup roszcze-
niowych bazujących na funkcjach socjal-
nych państwa. Te grupy społeczne mogą 
wymuszać transfery na swoją rzecz i dla-
tego polityka budżetowa jest zmuszona 
do zwiększania deficytu, więc z praktycz-
nego punktu widzenia obniżenie wydat-
ków państwa jest trudne. Coraz liczniej-
sza grupa emerytów jako wyborców może 
wymuszać na partiach politycznych coraz 
większe transfery emerytalno-zdrowotne.
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W celu skutecznego przeciwdziałania 
temu uznano, że procesy demokratycz-
ne w krajach członkowskich UE mają być 
ograniczane przez porozumienia ponad-
krajowe, które jako jedyne mogą wymusić 
implementację ograniczeń budżetowych 
oraz redukcję długu publicznego. Stąd po-
mysły na limity zadłużenia i wydatków 
stopniowo wprowadzane na etapie przy-
gotowania budżetu, których siłę wzmacnia 
niezależne sądownictwo, mające egzekwo-
wać przyjęte regulacje. Zachodzi to nieza-
leżnie od tego czy reguły są słuszne, kogo 
faworyzują i czy konsekwencje ich imple-
mentacji były znane społeczeństwom i czy 
czasem nie były wprowadzane przeciwko 
nim, na zasadzie podporządkowania się 
enigmatycznej większości europejskiej.

Egzekwowaniu przestrzegania reguł fi-
skalnych, polegających na ograniczeniu de-
ficytu i długu publicznego służą regulacje 
ustanowione przez instytucje UE. Ogra-
niczenie polityki fiskalnej państw człon-
kowskich następuje przez implementację 
do wewnętrznego prawodawstwa zobo-
wiązań międzynarodowych. W ramach 
wzmocnienia traktatowych zobowiązań 
w zakresie ograniczenia długu sektora 
general government ustanowiono regula-
cje prawne wchodzące do tzw. sześciopa-
ku, w celu wyegzekwowania krajowych 
działań zapobiegawczych i naprawczych. 
Mają one zastosowanie do wszystkich 
państw członkowskich, przy czym niektóre 

24 S. Owsiak; op.cit., s. 40.
25 Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których pań-

stwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto.
26 Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania 

w centralnym banku państwa.

z przepisów (np. dotyczące sankcji wyno-
szących maksymalnie 0,5% PKB) stosuje 
się tylko do strefy euro. Gdy okazało się, 
że tzw. semestr europejski w niewystarcza-
jący sposób nadzoruje politykę budżetową 
i gospodarczą, wprowadzono tzw. dwu-
pak. Przewiduje on obowiązek tworzenia 
wspólnego harmonogramu budżetowe-
go i wspólnych przepisów budżetowych 
obowiązujących państwa członkowskie. 
W ten sposób wzmocniono nadzór nad de-
ficytem, który uznawano za nadmierny, 
w konsekwencji oddziałując na ewolucję 
długu publicznego. Niestety, ale powyższe 
działania nie do końca opierają się na me-
rytorycznych zasadach tak jak to skonklu-
dował Stanisław Owsiak: „planowanie go-
spodarcze oraz społeczne wynikają więc 
nie tylko z racjonalnych przesłanek działa-
nia, ale są niejako wymuszone przez przy-
należność do ugrupowania gospodarczego 
czy walutowego”24.

W konsekwencji, w art. 216 ust. 5 Kon-
stytucji RP znajduje się zakaz nadmiernego 
zadłużania, w następstwie którego pań-
stwowy dług publiczny przekroczy 3/5 
wartości rocznego PKB25. Z kolei art. 220 
ust. 2 Konstytucji RP ustanawia zakaz po-
krywania deficytu budżetowego przez za-
ciąganie zobowiązań w NBP26. Regulacje 
unijne, a w efekcie i krajowe, mają istotny 
wpływ na kształtowanie się długu publicz-
nego oraz poziomu wydatków przez ure-
gulowania konstytucyjno-ustawowe 
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i  tzw. reguły27. Wprawdzie kluczowa 
jest reguła fiskalna dotycząca bezpośrednio 
poziomu długu publicznego, w Polsce mają-
ca rangę konstytucyjną, jednak ze względu 
na trudność jej wyegzekwowania w okresie 
kryzysu kluczową rolę, z punktu widzenia 
tematu artykułu, ma wprowadzenie re-
guły wydatkowej. Na początku lat dwu-
tysięcznych zainicjowano pierwszą próbę 
jej wprowadzenia, wiążąc wydatki budże-
towe z tempem inflacji i przyrostem PKB.

Po to, aby móc implementować racjo-
nalny poziom wydatków na podstawie 
przyszłej bazy podatkowej, program PiS 
w 2005 r. zakładał wprowadzenie tzw. 
kotwicy Mecha28, co było formą reguły 
salda29. Zakładanie stałego poziomu de-
ficytu, przy wzroście nominalnego PKB 
spełniało wymóg reguły fiskalnej obniżania 
poziomu długu publicznego, jednocześnie 
nie krępując na początku możliwości wzro-
stu wydatków rozwojowych. Niemniej 
niewprowadzenie modelu optymalizują-
cego wydatki miało ten efekt, że w okre-
sie po kryzysie finansowym, wprowa-
dzono 8 listopada 2011 r. wymóg nume-
rycznej reguły wydatkowej. Dyrektywą 
Rady 2011/85/UE i rozporządzeniem 
nr 1175/2011 zobowiązano do osiągnię-
cia i utrzymania średniookresowego celu 

27 Dogłębna analiza E.Lotko, U.K.Zawadzka-Pąk: Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu 
publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich, Temida2, Białystok 2018.

28 „Kotwica Mecha” zakładała coroczny poziom deficytu na poziomie 30 mld zł zrealizowany w ustawach budżeto-
wych 2006 r. – 30 546,716 mln zł i 2007 r. – 30 mld zł. R. Petru: Ostateczne zerwanie z kotwicą Cezarego Mecha. 
Prawdziwa jest informacja upubliczniona przez Kazimierza Marcinkiewicza w książce Kulisy władzy, że pierwotnie 
planowana była ona przez autora na poziomie 40 mld zł, z tym, że program gospodarczy zakładał wprowadzenie 
programu 400+ od roku 2006 – C. Mech: Polsce może grozić druga Jałta, „Rzeczpospolita” 9.5. 2020.

29 Podobnie w Wlk. Brytanii ustanowiony jest ustawowy, lecz niewiążący cel corocznego obniżania relacji za-
dłużenia do PKB, traktowany jako reguła zadłużenia. 

30 T. Lubińska (red.): Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin,  
Warszawa 2011.

budżetowego (MTO) na poziomie deficytu 
budżetowego w wysokości 1% PKB Polski. 
Tak skonstruowana reguła w mechaniczny 
sposób petryfikuje wynik sektora general 
government w średnim okresie na poziomie 
MTO, dodatkowo przez odwołania do re-
lacji długu publicznego progów ostrożno-
ściowych już nie tylko 55% i 60% PKB, ale 
nawet 43% i 48%.

W sytuacji głębokiego niedoinwestowa-
nia w biedniejszych krajach UE, wprowa-
dzenie wymogu poziomu długu do lokal-
nego niższego poziomu PKB i znikomego 
poziomu wewnątrzunijnej redystrybucji, 
w połączeniu ze swobodą przepływu pra-
cowników, Program konwergencji stał się 
akronimem swej nazwy, ponieważ w ten 
oto sposób uniemożliwia doprowadzenie 
do konwergencji dochodowej w ramach 
Unii. Brak racjonalności względem zadłu-
żenia pogłębia to, że do sektora general 
government zaliczane są finanse samorzą-
dowe, które odznaczają się znaczącym po-
ziomem niedoinwestowania30. Okazuje 
się, że w wypadku lokalnych finansów, 
zły stan finansów rządowych sprawia, 
że wprowadzona reguła salda i konstruk-
cja indywidualnego wskaźnika zadłużenia 
pogarsza standard życia obywateli. Wła-
dze lokalne mogą mieć problem nie tylko 
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z zalegalizowaniem opłacalnych, zwra-
cających się wydatków, ale również ta-
kich, które nie mają ryzyka finansowego 
dla instytucji bankowych i to tylko dlate-
go, że sektor rządowy jest uznany za zbyt 
zadłużony.

Wadą generalną funkcjonującej w Pol-
sce reguły wydatkowej jest jej skompli-
kowanie sprawiające, że pod pretekstem 
implementacji prawa Unii Europejskiej31 
wprowadzone zostały błędne rozwiąza-
nia, których istoty decydenci nie rozumieją 
ze względu na zawiłość. W efekcie jest ona 
zrozumiała jedynie dla niewielkiego grona 
specjalistów, których dywagacje nie są jasne 
dla ogółu posłów i senatorów, którzy na jej 
podstawie uchwalają budżety. Jednocze-
śnie, jak w przypadku decydentów, kon-
trola ich przestrzegania pozostaje poza ich 
zasięgiem. Ministrowi finansów, chcącemu 
wywiązać się ze swoich obowiązków i nie 
doprowadzić do jeszcze większych szkód, 
pozostaje jedynie manipulowanie wskaźni-
kami makroekonomicznymi i budżetowy-
mi podczas konstrukcji kolejnego budżetu.

Zgodnie z przyjętą hipotezą obowiązują-
ce w Polsce prawnofinansowe instrumenty 
oraz procedury tworzenia budżetu pań-
stwa nie sprzyjają optymalizacji wydatków 
publicznych w kierunku przyspieszenia 
procesu konwergencji, a nawet wprost 
przeciwnie, petryfikują zapóźnienie go-
spodarcze Polski. Z powodu ignorowania 

31 Reguły wydatkowe miały rangę konstytucyjną lub ustawową w 9 krajach UE; w Danii i na Litwie rangę konsty-
tucyjną; w Polsce, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Chorwacji, Bułgarii i na Łotwie rangę ustawową. Za E. Lotko,  
op.cit., s. 226. 

32 O ochronie banków kosztem zobowiązań emerytalnych w UE w kontekście zadłużenia C. Mech: To były (fran-
cuskie i niemieckie) banki, głupcze!, „Obserwator Finansowy” 14.8.2020, <https://www.obserwatorfinan-
sowy.pl/forma/warto-wiedziec/raporty/to-byly-francuskie-i-niemieckie-banki-glupcze/>.

33 „Rozwój przez zatrudnienie” PiS 2005 r.

narastających zobowiązań pozabudżeto-
wych (emerytalnych i zdrowotnych), 
wbrew formalnemu celowi, sprzyjają 
nawet wzrostowi zadłużenia publiczne-
go. Dzieje się to z powodu dążenia boga-
tych państw Unii do utrzymania swojej 
pozycji, a wierzycieli do ograniczenia ry-
zyka kredytowego. Ograniczenie ryzyka 
dotyczy przy tym jedynie spłat zobowią-
zań względem inwestorów kapitałowych 
i naraża na redukcję nabytych praw ma-
jątkowych całych społeczeństw państw 
biedniejszych32. Pierwotne propozycje 
dotyczące implementacji budżetu zada-
niowego, opartego na mierniku bazy po-
datkowej, miały na celu całościową racjo-
nalizację procesu budżetowania wydatków 
i podatków, w tym optymalizację funkcji 
państwa sprawowanego przez jego admi-
nistrację, w tym skarbową.

Budżet zadaniowy
Program gospodarczy PiS z 2005 roku33 za-
kładał przyspieszenie procesu konwergencji 
i osiągnięcie trwałego wzrostu gospodar-
czego na poziomie 7% PKB. W przeciwień-
stwie do programu PO, który opierając się 
na ortodoksyjnych przesłankach równowagi 
budżetowej, uważał, że kluczowa jest li-
kwidacja bezrobocia i maksymalne wyko-
rzystanie zasobów produkcyjnych kraju. 
W sytuacji planowanego otwarcia rynku 
Unii Europejskiej i jednoczesnego dostępu 
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do nieograniczonego poziomu kapitału za-
granicznego, wyzwaniem zmniejszającym 
wzrost było wykorzystanie istniejących za-
sobów, w celu maksymalnego przyspiesze-
nia procesu konwergencji. Bazując na planie 
gospodarczym PiS z 2005 r. 10 listopada 
w exposè w Sejmie premier Kazimierz Mar-
cinkiewicz właśnie do tego się zobowią-
zał: „Polska musi też nadganiać wieloletnie 
zapóźnienia w stosunku do tzw. starych 
członków Unii Europejskiej. Nie będzie 
to możliwe bez zapewnienia stabilnej, prze-
widywalnej, spójnej i racjonalnej polityki 
gospodarczej. Wiąże się ona także z nie-
zbędną naprawą finansów publicznych. 
Naprawę finansów publicznych wiążemy 
także z ich większą przewidywalnością, 
dlatego wprowadzimy planowanie finanso-
we w perspektywie trzyletniej. Dokonamy 
też istotnej konsolidacji finansów publicz-
nych. Zwiększy to także ich przejrzystość 
i pozwoli na racjonalizację wydatków pu-
blicznych. Wprowadzimy zadaniową formę 
tworzenia budżetu państwa, dzięki czemu 
więcej środków będzie mogło być przezna-
czone na rozwój”34.

Osiągnięcie wyznaczonego celu wyma-
gało trafnych inwestycji, tak aby infrastru-
ktura wzrostu była na poziomie krajów 
wysokorozwiniętych. Badania ukazujące 

34 W materiałach przygotowujących autora też Sprawozdanie stenograficzne z 2 posiedzenia Sejmu RP w dniu 
10 listopada 2005 r., Warszawa 2005, s.10.

35 Obliczenia własne na podstawie „Global Built Asset Wealth Index”; C.Mech: Antyrodzinny cynizm, „Gazeta 
Bankowa” 26.3.2016.

36 Dz.U. nr 157 poz. 1240. Poprzednio występował jedynie obowiązek przedstawiania projektu budżetu pań-
stwa wraz z założeniami makroekonomicznymi na kolejne dwa lata, a w nowelizacji ustawy o finansach 
publicznych z 30.6.2005, Dz.U. nr 249 poz. 2103, pojawił się przepis odnośnie do obowiązku opracowania 
przez MF trzyletniej strategii zarządzania długiem publicznym. Propozycje programowe PiS 2005 były o tyle 
nowatorskie, że brak planowania wieloletniego był antonimem wymogu prezentowania kluczowych sald 
w programach konwergencji wymaganych przez Komisję Europejską. Szerzej historia wprowadzenia WPFP 
S.Owsiak: Wieloletnie planowanie finansowe a funkcjonowanie budżetu zadaniowego, „Budżet zadaniowy” 
Studia BAS Nr 1(33), Warszawa 2013.

relacje między poziomem środków trwa-
łych, a poziomem dobrobytu kraju wska-
zywały na konieczność inwestycji w wy-
sokości 300% PKB35. Z drugiej strony 
istniał deficyt wiedzy i konieczne było 
doszkolanie pracowników. Istotną prze-
szkodę stanowił również brak instytucji 
gospodarczych mających centra decyzyjne 
w Polsce, a które pod względem organi-
zacyjnym mogły skorzystać z powstałej 
infrastruktury wzrostu i przeprowadzić 
konieczną ekspansję.

Do dokonania koniecznych nakładów 
na tak rozumianą infrastrukturę wzrostu 
nie wystarczyło skopiowanie struktury 
krajów wysoko rozwiniętych i porzucenie 
ograniczeń budżetowych w celu realizacji 
brakujących inwestycji. Ich skala wymaga-
łaby wieloletniego planowania, a nadmier-
ne deficyty groziły zamknięciem dostępu 
do światowego rynku kapitałowego. Odpo-
wiedzią miało być wprowadzenie budżetu 
zadaniowego i planowania wieloletniego. 
To ostatnie urzeczywistniono wprowadza-
jąc „Wieloletni plan finansowego państwa” 
w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych36. W ten sposób zrealizo-
wano program gospodarczy PiS z 2005 r., 
czego zapowiedzią było exposè premiera 
Kazimierza Marcinkiewicza, wygłoszone 
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10 listopada 2005 r., w którym zawarto 
stwierdzenie: „Naprawę finansów publicz-
nych wiążemy także z ich większą przewidy-
walnością, dlatego wprowadzimy planowa-
nie finansowe w perspektywie trzyletniej”37.

Postawienie kluczowego zadania, wizja 
celu, wymagała takiego wyboru zadań, 
który na danym etapie optymalnie wyko-
rzystałby zasoby krajowe oraz oszczędności 
światowe. Takim wymogom miała sprostać 
implementacja modelu optymalizującego 
w parametrach przyjmowanego budżetu 
zadaniowego. Program gospodarczy PiS 
z 2005 r. w części dotyczącej wprowadze-
nia budżetu zadaniowego przyjął inspirację 
z thatcherowskiego „Nowego Zarządza-
nia Publicznego” (NPM)38 polegającego 
na transformacji administracji publicznej 
przez implementację modeli zarządzania 
znanych i wypróbowanych w działalności 
sektora prywatnego. Wzorem były rozwa-
żania dotyczące budżetu zadaniowego pro-
wadzone na spotkaniach Komisji Finansów 
Związku Miast Polskich, a w skali makro 
doświadczenia Nowej Zelandii39, na równi 
z pracami teoretycznymi w USA, które 
ukazywały, że nieracjonalność dotych-
czasowych rozwiązań sprawia, iż prawie 

37 W materiałach przygotowujących autora, też Sprawozdanie stenograficzne..., op.cit., s.10.
38 „New Public Management”. Też T.Lubińska: Nowe Zarządzanie Publiczne – skuteczność i efektywność, Difin, 

Warszawa 2009.
39 W planowanym nowym podejściu istotna była redukcja wydatków sztywnych przeprowadzona w Finlandii 

i Nowej Zelandii, gdy w kraju antypodów spełniając ten postulat nawet urzędników zatrudnia się na wyzna-
czony okres powiązany z czasem trwania zadania. 

40 Uzgodnienia autora z ministrem finansów Portugali na kanwie Rady ECOFIN w grudniu 2005 r.
41 Autor był przeciwny temu rozwiązaniu instytucjonalnemu, mając doświadczenia z kierowania Biurem Polityki 

Finansowej w Warszawie za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdy analogicznych planów oddzielenia 
tego zadania od funkcji skarbnika nie udało się przeprowadzić. Istniało zagrożenie, że taka komórka orga-
nizacyjna w czasie sprawowania funkcji przez silnych politycznie ministrów finansów byłaby likwidowana, 
a w pozostałych przypadkach prace byłyby dublowane.

42 Szeroko T. Lubińska (red.): Nowe Zarządzanie..., op.cit.
43 T. Lubińska: Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010, s. 126.

połowa wydatków jest błędnie adresowana. 
W zapisach planu konwergencji przesła-
nych do Komisji Europejskiej na początku 
2006 r. zamieszczono plan wprowadzenia 
budżetu zadaniowego, a nawet poczynio-
no pierwsze uzgodnienia co do współpra-
cy z Portugalią, będącą w trakcie proce-
su wprowadzania budżetu zadaniowego 
koncentrującego się od samego początku 
na mierzeniu rezultatów40. Idea budżetu 
zadaniowego a także pomysł przeniesienia 
planowania całego budżetu do Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów41, było forsowane 
przez premiera Kazimierza Marcinkiewi-
cza. W efekcie powołano zespół nadzoro-
wany przez sekretarza stanu, prof. Teresę 
Lubińską, mający za zadanie stworzenie 
jego podwalin.

Zgodnie z opinią T. Lubińskiej budżet 
zadaniowy wypływał z doktryny NPM42 
mającej na celu zwiększenie skuteczności 
i efektywności, a więc sprawności działania 
sektora publicznego. Wynikiem są przed-
sięwzięcia określane jako „budżet wyni-
ków” (performance budget) czy też „budżet 
zorientowany na efekty” (result-oriented 
budget)43. Wśród członków OECD pra-
wie wszystkie kraje stosują którąś z form 
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budżetu zadaniowego. Wykorzystują posia-
dane informacje dotyczące efektywności 
do podejmowania decyzji budżetowych, 
jako dodatkowego planowania budżeto-
wego i propagowania transparentności 
procesu, w celu wzmocnienia odpowie-
dzialności decydentów.

Zgodnie z przyjętą przez OECD kla-
syfikacją skali oddziaływania informacji 
dotyczących efektywności budżetów zada-
niowych na proces podejmowania decyzji, 
dzieli się je na cztery kategorie44:

 • budżet prezentacyjny (presentational 
performance budgeting),

 • budżet oparty na informacjach efek-
tywnościowych (performance-informed 
budgeting),

 • budżet zarządczy (managerial budget-
ing),

 • budżet wynikowy (direct performance 
budgeting).

Zgodnie z ostatnimi analizami kraje 
OECD stosują pierwsze trzy formy bu-
dżetowania zadaniowego (mniej więcej 
w równych proporcjach) i żadnemu z nich 
nie udało się w pełni wprowadzić budże-
tu zadaniowego opartego na wynikach45. 
Polska w tej klasyfikacji została zaliczona 
do 10 krajów stosujących budżet zadanio-
wy na poziomie prezentacyjnym46. Budżet 
zadaniowy postulowany w programie PiS 
2005 r. zakładał konstruowanie budżetu 

44 “OECD Best Practices for Performance Budgeting”; OECD; 23 November 2018; s. 7-8.
45 “OECD Good Practices for Performance Budgeting”; OECD Publishing; Paris 2019,   

<https://doi.org/10.1787/c90b0305-en>.
46 “OECD Good Practices for Performance Budgeting”, op. cit., s. 16. 
47 “Performance Budgeting: A Users’ Guid” Policy Brief; OECD; March 2008,   

<www.oecd.org/publications/Policybriefs>.
48 R.M. Solow: A Contribution to the Theory of Economic Growth, “The Quarterly Journal of Economics”, 

Vol. 70, No. 1 (Feb., 1956), s. 65-94; T. W. Swan: Economic Growth and Capital Accumulation, “Economic 
Record” 32 (3), November 1965, s. 334-361.

na podstawie kryterium poszerzenia bazy 
podatkowej, a więc był najambitniejszym 
planem na tle ówczesnych światowych do-
świdczeń47.

Teoria modelu
Wykorzystując myśl ekonomiczną lat 90., 
ukazującą zależność wydatków państwa 
i procesu przyspieszenia gospodarczego, 
budżet zadaniowy miał być oparty na en-
dogenicznym modelu wzrostu. W tamtym 
czasie znane były prace na ten temat, za-
równo teoretyczne, jak i empiryczne. Bu-
dowanie modelu zostało więc oparte na od-
rzuceniu paradygmatu neoklasycznego (eg-
zogenicznego), według którego wydatki 
budżetowe nie mają wpływu na przyspie-
szenie wzrostu gospodarczego a procesy 
konwergencji są wynikiem postępu tech-
nologicznego. O ile w warstwie teoretycz-
nej przypominało to neoklasyczny model 
wzrostu Solowa-Swana48, który zakłada, 
że w świecie wolnego handlu i swobodne-
go przepływu kapitału będzie następował 
proces konwergencji wraz z przepływem 
kapitału z krajów bogatych do biednych, 
o tyle w Polsce w świadomości społecznej 
silnie zadomowiły się teorie Balcerowi-
cza i jego przesłania co do pozytywności 
budżetu zrównoważonego, a nawet ko-
nieczności hamowania wzrostu. Nastą-
piło to, mimo że Polska miała olbrzymi 
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deficyt w infrastrukturze wzrostu (zarów-
no w środkach trwałych, kapitale ludzkim 
i instytucjonalnym) względem krajów wy-
sokorozwiniętych i nadzwyczajnie opodat-
kowując obywateli nie mogła go zniwe-
lować w sytuacji otwartego rynku pracy 
w Unii Europejskiej. Wszelkie podwyższa-
nie opodatkowania musiało powodować 
ucieczkę pracowników, a implementacja 
norm świata zachodniego niwelowała prze-
wagę kosztową, hamując wzrost i osłabia-
jąc proces konwergencji płacowej. Obec-
nie proces dywergencji jest wzmocniony 
przez imigrację pracowników o niskich 
kwalifikacjach49.

W sytuacji gdy proces neoklasycznej 
konwergencji w ostatnich dziesięciole-
ciach nie następował i to mimo forsow-
nej liberalizacji, kolejnym krokiem rozwo-
ju modelu neoklasycznego było uznanie 
różnic w kapitale ludzkim. Stwierdzono, 
że różnice w dochodach między krajami 
wynikają z połączenia różnic: technologicz-
nych, w kapitale fizycznym na pracownika 
i kapitale ludzkim pracownika. Niemniej, 
o ile to podejście zapewnia dobry punkt 
wyjścia dla określenia potencjalnego źródła 

49 Olbrzymim polem dla kontroli państwowej byłoby zdiagnozowanie przyczyn, które sprawiły, że prawo Ha-
bakkuka w polskiej debacie i działaniach władz zostało zignorowane i mimo wiedzy o tym, że zwiększanie 
podaży niewykwalifikowanych imigrantów musi prowadzić do obniżania dochodów obywateli i obniżania tem-
pa wzrostu technologicznego, powyższe działania są cały czas prowadzone. Szerzej o powodach eksplozji 
innowacji spowodowanych brakiem pracowników, prowadzących do ustanowienia wysokich wynagrodzeń 
w XIX-wiecznej Ameryce w badaniach Johna Habakkuk’a. J.H. Habakkuk: American and British Technology in 
the Nineteenth Century: Search for Labor Saving Inventions, Cambridge University Press, Cambridge 1962.

50 F. Ramsey: A Mathematical Theory of Saving, “Economic Journal”, 38, 1928, s. 543-559.
51 D.Cass: Optimum Growth in an Aggregate Model of Capital Accumulation, “Review of Economic Studies”, 

32, 1965, s. 233-240. T.C. Koopmans: On the Concept of Optimal Economic Growth, “The Econometric  
Approach to Development Planning”, North Holland, Amsterdam 1965.

52 P. A. Samuelson: An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance 
of Money, “Journal of Political Economy”, Dec. 1958, 66, s. 467-82.

53 P. A. Diamond: National Debt in a Neoclassical Growth Model, “The American Economic Review”, Vol. 55, 
No. 5, Dec. 1965, s. 1126-1150.

wzrostu gospodarczego i występowania 
różnic w dochodach między krajami, to na-
leży uznać, że są one jedynie uproszczony-
mi przyczynami wzrostu gospodarczego.

Kolejnym krokiem było przyjęcie modelu 
Ramseya50 lub Cass-Koopmansa51. Od mo-
delu Solowa-Swana różni je to, że kładzie 
on nacisk na konsumenta i endogenizuje 
oszczędności, umożliwiając optymalizację 
konsumencką. Ponadto, jako podstawowe 
modele wzrostu stały się fundamentem 
badań w wielu obszarach makroekonomii, 
w tym w analizie cyklu koniunkturalne-
go, polityki pieniężnej, a co najistotniejsze, 
z punktu widzenia tego opracowania w ana-
lizie polityki fiskalnej i podatków. W neo-
klasycznym modelu brakowało nie tylko 
efektu działania państwa, ale również inte-
rakcji międzypokoleniowej i uwzględnienia 
w jaki sposób decyzje starszego pokole-
nia wpływają na rozwój młodego. Zostalo 
to zaprezentowane przez Paul’a Samuelso-
na52 i Peter’a Diamonda53. Modele demo-
graficzne są też o tyle istotne w polskim 
kontekście, że ich przyswojenie ukazałoby 
brak debaty prorodzinnej w krajowej myśli 
ekonomicznej.
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Omówione dotąd modele koncentro-
wały się głównie na akumulacji kapitału 
trwałego i ludzkiego, gdzie wzrost go-
spodarczy był efektem egzogenicznego 
wzrostu demograficznego i postępu tech-
nologicznego54. O ile tego typu modele 
są użyteczne w badaniach nad wzrostem, 
w sytuacji dostępu do tej samej kombi-
nacji technologii, to rozwój badań mo-
delowych poszedł w kierunku uznania 
postępu technologicznego jako czynnika 
endogenicznego. W modelach endogenicz-
nego wzrostu kluczowe stały się inwesty-
cje w kapitał trwały i ludzki. Jest to o tyle 
istotne, że w tych modelach wydatki pań-
stwa, jak i struktura podatków zaczynają 
odgrywać należną im rolę.

Model endogenicznego wzrostu został 
teoretycznie zainicjowany przez Paula 
Romera, którego celem była akumulacja 
wiedzy jako efektu ubocznego akumulacji 
kapitału55. Ponadto przy założeniu, że tech-
nologiczna zmiana staje się „neutralna”, 
mimo że w rzeczywistości taka nie jest, 

54 W tym kontekście kluczowe jest wyjaśnienie działań zwalniających procesy konwergencji płacowej i tech-
nologicznej w Polsce gdy Prawo Habakkuka w podręcznikach ekonomii jest podawane w zadaniach dla stu-
dentów: Exercise 15.20. As a potential application of the models of directed technological change, consider 
the famous Habakkuk hypothesis, which claims that technology adoption in the U.S. economy during the 19th 
century was faster than in Britain because of relative labor scarcity in the former (which increased wages and 
encouraged technology adoption). D. Acemoglu: Introduction to Modern Economic Growth,   
<https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2016/06/acemoglu-2007.pdf>, 2007, s. 701.

55 Rozwijany od P. M. Romer: Increasing Returns and Long-Run Growth, “Journal of Political Economy”, 94, 
1986, s. 1002-1037. P. M. Romer: Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization, “American 
Economic Review”, 77, 1987, s. 56-62. P. M. Romer: Endogenous Technological Change, “Journal of Political 
Economy”, 98 (part I), 1990, s. S71-S102. P. M. Romer: Idea Gaps and Object Gaps in Economic Develop-
ment, “Journal of Monetary Economics”, 32, 1993, s. 543-573.

56 R. King, S. Rebelo: Public policy and economic growth: Developing neoclassical implications, “Journal  
of Political Economy” 98 (1), 1990, s. 126-151.

57 R. Lucas: Supply-side economics: an analytical review, Oxford Economic Papers 42 (2), 1990, s. 293-316.
58 R. J. Barro: Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, “Journal of Political Economy”, 

98(II), 1990, s. 103-125.
59 R. J. Barro, X. Sala-i-Martin: Convergence, “Journal of Political Economy”, 100, 1992, s. 223-251.
60 P. Asea, E. Mendoza, G. Milesi-Ferretti: On the effectiveness of tax policy in altering long-run growth: Har-

berger’s superneutrality conjecture, “Journal of Public Economics” 66 (1), 1997, s. 99-126.

gdyż uprzywilejowuje zarówno niektóre 
czynniki produkcji, jak i niektórych „agen-
tów” w gospodarce. Po pionierskich pra-
cach R. J. Barro, R. Kinga i S. Rebelo56 
oraz R. Lucasa57 wielu badaczy rozszerzyło 
analizy dotyczące wzrostu na wydatki pu-
bliczne i podatki. Zostały zaprezentowane 
warunki, w których zmienne finansowe 
mogą wpływać na długoterminowe przy-
spieszenie tempa wzrostu gospodarcze-
go w modelach Jones’a, Stokey-Rebelo, 
Mendozy. W przeciwieństwie do poprzed-
nich, w endogenicznych modelach wzrostu 
to polityka fiskalna decyduje o poziomie 
produkcji i tempie wzrostu gospodarczego. 
W modelach wzrostu Barro58, Barro-Sala-
-i-Martin59, Mendozy60 to polityka fiskalna 
ma wpływ zarówno na poziom produkcji, 
jak i tempo wzrostu gospodarczego.

Poza teoretycznymi modelami nastę-
powało empiryczne testowanie wpływu 
polityki fiskalnej na zagregowany budżet 
oraz poszczególne jego części. Tego typu 
testy były podnoszone zarówno w pracach 
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L. Helmsa61, Mofidi-Stone62, jak i Miller-
-Russek63. Kneller-Bleaney-Gemmell64 
w swoim endogenicznym modelu wzrostu 
przetestowali go w zależności od struktury 
zarówno wydatków budżetowych, jak i po-
datków, podczas gdy S. Devarajan65 skoncen-
trował się na wpływie struktury wydatków 
na poziom wzrostu gospodarczego. Wyniki 
testów są bardzo zadowalające gdy chodzi 
o interes publiczny, gdyż o ile Stokey-Re-
belo66 ukazali, że reforma podatków może 
zwiększyć wzrost o 8 pkt.%, model Kneller-
-Bleaney-Gemmell oszacował, że ulepszenie 
struktury wydatków lub podatków ma prze-
łożenie na 10-20% przyspieszenia wzrostu 
względem skali zmian. Z tego punktu widze-
nia kluczowe stały się badania nad wpływem 
poszczególnych wydatków budżetowych 
na wzrost w ujęciu produktywne-wege-
tatywne (nieproduktywne), jak i oddzia-
ływaniu poszczególnych grup podatków 
na zniekształcenie decyzji inwestycyjnych 
„agentów” w gospodarce.

Teza o pozytywnym wpływie inwestycji 
państwowych na transport i komunika-
cję znalazła pozytywne odzwierciedlenie 

61 L. Helms: The effect of state and local taxes on economic growth: a time series-cross section approach, “The 
Review of Economics and Statistics” 67 (3), 1985, s. 574-582.

62 A. Mofidi, J. Stone: Do state and local taxes affect economic growth?, “Review of Economics and Statistics” 
72 (4), 1990, s. 686-691.

63 S. Miller, F. Russek: Fiscal structures and economic growth: international evidence, Mimeo, University  
of Connecticut, 1993.

64 R. Kneller, M. F. Bleaney, N. Gemmell: Fiscal policy and growth: evidence from OECD Countries, “Journal  
of Public Economics” 74, 1999, s. 171-190.

65 S. Devarajan, V. Swaroop, H. Zou: The composition of public expenditure and economic growth, “Journal  
of Monetary Economics” 37 (3), 1996, s. 313-344.

66 N.Stokey, S.Rebelo: Growth effects of flat-rate taxes, “Journal of Political Economy” 103 (3), 1995, s. 510-550.
67 D.Romero-Ávila, R.Strauch: Public finances and long-term growth in Europe: Evidence from a panel data 

analysis, “European Journal of Political Economy”, 2008, vol. 24, issue 1, s. 172-191.
68 N. Gemmell, R. Kneller, I. Sanz: The timing and persistence of fiscal policy impacts on growth: evidence from 

OECD countries, “Economic Journal”, 2011, vol. 121, 2011, s. F33-F58.
69 O. Barbiero, op.cit., s. 9.
70 R. Kneller, op.cit., s. 150-151.

w przyspieszeniu wzrostu, a w modelu Ro-
mero-Avila-Strauch67 inwestycje mają po-
zytywny wpływ na wzrost. W modelu 
Gemmell68 również wydatki produktywne 
dały pozytywne przyspieszenie wzrostu, 
a w badaniach Barbiero-Cournède uka-
zano, że na PKB najsilniej wpływa wzrost 
wydatków na edukację, ochronę zdrowia 
i infrastrukturę transportową. Przy przy-
jęciu stopy dyskontowej w wysokości 5% 
realokacja 1% PKB wydatków publicz-
nych w kierunku edukacji daje zdyskon-
towany wzrost PKB w wysokości 20%, 
a w wypadku transportu i komunikacji 
56% pierwotnego PKB69. Z punktu wi-
dzenia proponowanej metodologii wyli-
czania NPV wzrostu podatków wynika, 
że nawet przyjęcie wysokiej stopy dys-
kontowej może skutkować znaczącymi 
przyrostami bazy podatkowej i w efek-
cie nawet kilkudziesięcioprocentowymi 
wzrostami dochodów publicznych w wy-
padku trafnego powiększania wydatków 
budżetowych. Niemniej dalsza dezagre-
gacja jest o tyle istotna, że o ile wyniki 
Kneller-Bleaney-Gemmell70 wskazywały, 
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że o ile zagregowany wzrost wydatków 
produktywnych o 1 pkt% GDP zwiększał 
wzrost o 0,27 pkt.%, to „inne wydatki”, 
zagregowane razem po wydzieleniu jeszcze 
tych sklasyfikowanych jako nieproduk-
tywne, okazywały się produktywnymi, 
mając nawet wyższy wpływ na wzrost, 
bo w wysokości 0,29 pkt.%. Jeszcze wyż-
szy, bo o 0,41 pkt.%, był wpływ osiągnięcia 
nadwyżki budżetowej, co przez autorów 
było tłumaczone jako oczekiwanie, że do-
konane oszczędności pozwolą na sfinanso-
wanie przyszłych produktywnych inwe-
stycji, przez to mając wpływ na obecnie 
oczekiwany wzrost gospodarczy.

Dyskusja w literaturze jest szeroka jeśli 
chodzi o wydatki społeczne, gdyż zarówno 
we wcześniej omawianych modelach de-
mograficznych uznawano ich negatywny 
wpływ na wzrost z powodu redukowa-
nia aktualnego poziomu oszczędności oraz 
za nieproduktywne uznawano je w mode-
lach Barro-Sala-i-Martin, Devarajan i Knel-
ler-Bleaney-Gemmell. Europejski Bank 
Centralny określa je jako produktywne, 
gdyż ograniczają potrzebę oszczędzania 
na „czarną godzinę” i w ten sposób sprzyjają 
podejmowaniu opłacalnego ryzyka przez 
instytucje gospodarcze71. W badaniach 
polskich to Anna Moździerz, analizując 
wydatki rozwojowe w naszym kraju, po-
wiązała istotne ograniczenie wydatków 

71 EBC Znaczenie reform wydatków publicznych dla wzrostu gospodarczego i stabilności, Biuletyn miesięczny 
Europejskiego Banku Centralnego, 04/2016, za A. Moździerz, op.cit., s. 36.

72 A. Moździerz, op.cit., s. 50.
73 “[T]he impact of each public spending category on growth does not depend solely from its amount but also 

very importantly from the degree of efficiency with which the government provides its services”. O.Bar-
biero, B. Cournède: New Econometric Estimates of Long-Term Growth Effects of Different Areas of Public 
Spending, OECD Economics Department Working Papers No. 1100, 2013,   
<https://dx.doi.org/10.1787/5k3txn15b59t-en>, s.51.

74 Wyliczenia własne na podstawie danych ZUS.

na infrastrukturę transportową w latach 
2011–2013 ze zmniejszeniem potencjalne-
go PKB o 1,2 pkt.%72. Z punktu widzenia 
tezy badawczej, postawionej w tym opraco-
waniu, kluczowa jest jednak podsumowują-
ca konkluzja Barbero-Cournède, że wpływ 
wydatków publicznych na wzrost nie zale-
ży od skali wydatków, ale od efektywności 
finansowanych usług73.

Model oceny
Obserwując sytuację Polski, mamy podsta-
wy sądzić, że rozwiązania dotyczące teorii 
gospodarczych nie są do końca właściwe 
i że powinny zostać zmodyfikowane. Widać 
to na przykładzie starzenia się polskiego 
społeczeństwa, co silnie oddziałuje na fi-
nanse publiczne. Podobnie rachunkowość 
europejska, zwłaszcza ta dotycząca deficy-
tów budżetowych, może silnie oddziały-
wać na potencjał rozwojowy naszego kraju. 
Analizując „utajniony” olbrzymi dług ZUS, 
tylko na kontach emerytalnych74, w wyso-
kości 3169 mld zł, zauważamy, że jest on 
całkiem odmiennie liczony niż dług budże-
tu państwa. Zobowiązania powyższe doty-
czą jedynie osób nadal odprowadzających 
składki w nowym systemie emerytalnym, 
którym przeliczono zobowiązania emery-
talne. Roczny ich przyrost w postaci od-
setek stanowi ogromną kwotę 243 mld zł. 
To, co charakterystyczne, tych przyrostów 
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nie włączamy do wydatków państwa, 
mimo że narastają one w systemie finan-
sów publicznych, podczas gdy co roku ok. 
30 mld zł odsetek od długu budżetowego 
umieszczamy w wydatkach i oczywiście 
uważamy, że należy je spłacać. Długi i kosz-
ty obsługi są elementem wydatkowym 
finansów publicznych. Miliardy zł, które 
trafiały i trafiają do OFE, powiększają dług 
państwa redukując przyszłe zobowiązania 
emerytalne, a setki miliardów zapisywa-
ne na kontach w ZUS są ignorowaną in-
formacją, chociaż stanowią prawa nabyte 
i realne zobowiązania. O ile uwaga opinii 
publicznej koncentruje się na zagrożeniu 
związanym z przekroczeniem przepisów 
konstytucyjnych dotyczących poziomu 
długu względem rynku kapitałowego, 
to jednocześnie nie zauważamy znacz-
nie większego, bo kilkusetprocentowego 
długu ZUS i NFZ, który nie jest ewiden-
cjonowany.

Z tego powodu istnieje również koniecz-
ność odmiennego spojrzenia na paradygmat 
finansów publicznych, a w szczególności 
na podejście do deficytu budżetowego. 
Należałoby przeanalizować, na co są prze-
znaczane wydatki państwowe. Nie jest wła-
ściwe przekonanie, że obciążają one wynik 
budżetu państwa, gdy w segmentach doty-
czących ZUS i NFZ traktuje się te insty-
tucje odmiennie, jako z założenia zdolne 
do pokrywania wydatków z przyszłych 
składek, skorelowanych z liczbą pracow-
ników i poziomem wynagrodzenia. Jeżeli 
nie chcemy doprowadzić do drastycznego 
obniżenia świadczeń emerytalno-rento-
wych w przyszłości, to zobowiązania ZUS 
powinniśmy traktować tak samo jak te za-
ciągnięte względem rynku kapitałowe-
go. Jednocześnie, gdy chodzi o pozostałe 

wydatki, to właśnie one powinny być 
konfrontowane z przyszłymi korzyścia-
mi, a decydenci posiadać rozeznanie czy 
mają zdolność do ich sfinansowania.

W dążeniu do zracjonalizowania bu-
dżetu należałoby przyjrzeć się struktu-
rze wydatków i ich podziale na wegeta-
tywne oraz rozwojowe. Gdy inwestycje 
infrastrukturalne, inwestycje w wiedzę 
pracowników, są trafione, to przyczynia-
ją się do zwiększenia bazy podatkowej 
w przyszłości. Inwestycje infrastrukturalne 
powiększają możliwość obniżenia kosztów 
funkcjonowania gospodarki, mogą przy-
ciągnąć inne inwestycje, jak też pracowni-
ków o wysokich kwalifikacjach. Nakłady 
na poszerzenie kompetencji pracowników 
przez ich szkolenie są tymi, które prowadzą 
do wyższej wydajności pracy. Podniesie-
nie efektywności administracji przycią-
ga inwestycje oraz dodatkowo zwiększa 
bazę podatkową, natomiast nieracjonalne 
oszczędzanie na administracji prowadzi 
do powstania patologii hamujących zaan-
gażowania gospodarcze. Służba zdrowia 
również nie ma charakteru wegetatyw-
nego. Nakłady na nią przedłużają okres 
aktywności zawodowej, a więc i płacenia 
podatków, jak też są usługą przynoszącą 
zwiększenie dobrostanu społeczeństwa.

Wydaje się, że wiedza dotycząca zależ-
ności ekonomicznych w usługach społecz-
nych doszła do takiego poziomu, że po-
trzebne jest zupełnie nowe spojrzenie 
oraz nieco inny paradygmat dotyczący 
racjonalizacji wydatków służb publicz-
nych. Empiryczne modele mają już po-
tencjał mierzenia efektów podatkowych 
dokonywanych wydatków budżetowych. 
Elementem tworzonego budżetu zada-
niowego powinna stać się optymalizacja 
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wydatków publicznych powiększających 
bazę podatkową, a nie dążenie do ich re-
dukcji. Przeważyć powinno podejście 
bardzo podobne do obecnego w finan-
sach przedsiębiorstw, gdzie dokonywa-
ne inwestycje nie są kosztami korporacji, 
ale przedsięwzięciami, które przedsiębior-
stwa starają się tak przeprowadzić, aby 
przyszłe zyski pokryły obecne wydatki 
i umożliwiły ich spłacenie.

Na tym tle wydaje się, że w przeszło-
ści nieświadomie możliwe były właściwe 
decyzje budżetowe, przy jednoczesnej 
niewiedzy o ich trafności. Podczas gdy 
polityczny charakter Unii Europejskiej 
sprawia, że bogate państwa wiodące, nie 
chcąc dzielić się z innymi dobrobytem, 
jak i ryzykiem spłaty długu biedniejszych 
państw, przed tym ryzykiem się zabezpie-
czają. Jednak brak koniecznych nakładów 
prowadzi do zmniejszenia bazy podatkowej 
powodując, że olbrzymie zobowiązania 
pozabudżetowe oraz cały system finansów 
publicznych stają się odwróconą pirami-
dą finansową. Narastają bardzo szybko 
zobowiązania, które nie są rejestrowane, 
za którymi nie idzie poszerzenie bazy po-
datkowej. W przeszłości, patrząc mniej 
rygorystycznie na budżet, wydatkowano 
na rodziny i zostawiano im również środki, 
dzięki czemu mogły się rozwijać. Dzieci 
nie traktowano jako elementu wydatkowe-
go – szkolono nowych podatników, którzy 
w przyszłości będą finansowali zaciągnięte 
na nich zobowiązania. Dzięki wydatkom 

75 K. Galbraith: The Affluent Society, Houghton Mifflin Company, Boston 1960.
76 T. F. Dernburg, D. M. McDoughall: Macroeconomics, McGraw-Hill, Tokyo 1968.
77 Szerzej C. Mech: Niemcy porzucą euro ostatni, „KULISY KRYZYSU”, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 

2013, s. 65-89.

na inwestycje obniżano koszty funkcjono-
wania gospodarki i przyciągano inwesto-
rów. Zwiększone nakłady na szkolnictwo 
przyczyniały się do wzrostu wydajności 
pracy powiększając bazę podatkową, która 
rosła znacznie szybciej niż skumulowane 
zobowiązania. Wydatki na zdrowie prze-
dłużały aktywność zawodową i redukowa-
ły okresy chorobowe. Możliwe, że tymi 
wszystkimi działaniami rządził przypadek 
lub jak u Kennetha Galbraith’a75 przeko-
nanie, że społeczna korzyść konsumpcji 
marginalnego dolara w sferze publicznej 
jest znacznie wyższa niż w sferze pry-
watnej. Uważał on, że należy zwiększać 
wydatki na szkolnictwo, służbę zdrowia, 
transport i komunikację, mieszkalnic-
two i walkę z zanieczyszczeniami środo-
wiska, gdyż tego typu nakłady przewyż-
szą korzyści dodatkowej konsumpcji, jaką 
by przyniosła76 obniżka podatków. Stąd 
eksplozja welfare state po II wojnie świa-
towej powiązana z racjonalnym wzrostem 
opodatkowania. Wyższe podatki w pełni 
rekompensowały korzyści społeczne w po-
staci lepszego standardu życia, tam, gdzie 
usługi publiczne są na znacznie wyższym 
poziomie. Z tego właśnie powodu zapro-
ponowany model uwzględnia społeczne 
korzyści z dokonanych inwestycji, które 
mogą być spłacalne dzięki możliwości pod-
wyższenia opodatkowania.

Niestety, obecnie przeważająca więk-
szość ekonomistów w Polsce stale narze-
ka na zbyt wysoki deficyt budżetowy77, 
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mimo że obecnie z góry można powiedzieć, 
że deficyt ograniczony do poziomu 1% 
PKB jest za niski, podczas gdy generowa-
ne zobowiązania społeczne na poziomie 
kilkunastu procent PKB są bardzo nie-
odpowiedzialne. Dla zapewnienia szyb-
szego rozwoju gospodarczego potrzebne 
są inwestycje i to na znacznie wyższym 
poziomie. Aby nasza gospodarka dogoniła 
rozwinięte i zamożne gospodarki zachod-
nie, powinniśmy przeznaczyć dodatkowo 
ok. 6 bln zł na inwestycje w środki trwa-
łe. Należy je sfinansować, jednak trudno 
sobie wyobrazić dalszy znaczący wzrost 
opodatkowania. Na arbitraż podatkowy 
nie możemy sobie pozwolić będąc człon-
kiem Unii Europejskiej. Otwarte grani-
ce sprawiają bowiem, ze każdy znaczący 
wzrost opodatkowania, a co za tym idzie 
spadek dochodów dyspozycyjnych, będzie 
oznaczał dalszą ucieczkę pracowników. Rzą-
dzący powinni więc zadbać o to, aby płace 
rosły szybciej i ludzie powstrzymywali się 
przed ucieczką z kraju, odczuwając wystę-
powanie realnej konwergencji. Jeżeli więk-
szy deficyt oznaczałby wzrost trafionych 
inwestycji, to nie należałoby się nim nie-
pokoić, bo to oznaczałoby przyspieszenie 
możliwości życia na wyższym poziomie. 
Wysokość deficytów nie może spłoszyć po-
tencjalnych inwestorów, dlatego należy się 
skupić na niedoskonałościach systemowych 
i wypracować wiarygodny systemem oceny 
efektywności wydatków. Trzeba wspie-
rać te, które dają największy zwrot, czyli 
powiększenie bazy podatkowej. Taki sys-
tem rachunkowości pozwoliłby określić, 
na jakie dziedziny warto wydawać więcej, 
nawet jeśli się to wiąże ze wzrostem za-
dłużenia, bo stopa zwrotu jest wyższa niż 
koszty zaciągniętego długu. Należałoby 

również wprowadzić rachunkowość zo-
bowiązań państwa, zarówno względem 
rynku kapitałowego, jak i w ZUS oraz NFZ, 
na równi ze zwiększeniem efektywności za-
rządzania publicznymi środkami trwałymi. 
W wypadku wykrycia aktywów, które nie 
dają pozytywnej stopy zwrotu, potrzebne 
by było zwiększenie efektywności, a w osta-
teczności rozważenie wycofania się pań-
stwa z danej sfery.

Z punktu widzenia prezentowanego 
modelu traktowanie 500+ czy też obni-
żenia wieku emerytalnego jako kosztów 
wegetatywnych oznacza nieporozumienie 
rachunkowe. Zgodnie z proponowanym 
modelem powyższe pozycje nie są wy-
datkami. 500+ to redukcja, a i tak tylko 
częściowa, tych podatków i składek, które 
płacą wychowujący dziecko rodzice. Wy-
stępuje to bezpośrednio, np. w postaci 
podatku VAT przy zakupach, czy też po-
średnio przez wcześniejsze oskładkowanie 
i opodatkowanie pieniędzy wydawanych 
na wychowanie dziecka. Te składki i podat-
ki to przeciętnie tysiąc złotych miesięcz-
nie, zatem świadczenie 500 zł jest tylko 
częściową rekompensatą. Mówimy więc 
o uldze podatkowej. Zgodnie z opisem mo-
delu jest to celowa ulga podatkowa, gdyż 
z zasady nie powinno się opodatkowywać 
inwestycji. Wychowanie dzieci to inwesty-
cja w przyszłość, bo dzieci gdy dorosną, 
będą wypracowywały wzrost gospodar-
czy, płaciły podatki, składki emerytalne, 
o ile polityka państwa zatrzyma je w kraju. 
Podobnie obniżenie wieku emerytalnego 
nie jest dodatkowym wydatkiem. Poza 
nielicznymi grupami, przechodzący 
na emeryturę korzystają ze zgromadzo-
nych na swoich kontach składek. Wcze-
śniejsze przejście na emeryturę wiąże się 
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z niższym świadczeniem, co wynika z krót-
szego okresu składkowego i jednocześnie 
dłuższego okresu pobierania świadczeń, 
dlatego jest neutralne finansowo. Pro-
wadzenie rachunkowości menadżerskiej 
w tym segmencie wyjaśniłoby wiele po-
wtarzanych nieporozumień.

Natomiast dzisiejsze świadome działania 
antyrodzinne powodują, że społeczeństwo 
starzeje się i jest coraz mniej tych, któ-
rzy mogliby w przyszłości płacić podatki, 
które chcemy uwzględniać w modelu. Po-
nadto oszczędności na inwestycjach będą 
powodowały odstraszanie inwestorów. 
Brak odpowiednich nakładów na szkol-
nictwo negatywnie odbije się na wydajno-
ści i innowacyjności pracy, co przyczyni 
się do tego, że baza podatkowa zmaleje 
nie tylko w ujęciu ilościowym, ale i jako-
ściowym. Oszczędności na zdrowiu mogą 
doprowadzić do tego, że okres aktywnego 
działania będzie znacznie krótszy. Gdy pa-
trzymy na Polskę, widzimy duże niebezpie-
czeństwo, że to właśnie u nas zogniskują się 
błędy panującego paradygmatu. Dążenie 
do obniżki deficytu bez sprawdzania, ile 
na tym tracimy, może doprowadzić do tego, 
że Polska będzie nie tylko starzejącym się 
społeczeństwem, szybko tracącym bazę 
podatkową, ale też słabiej rozwijającym 
się krajem, odtrącającym tę część gospo-
darki, która jest oparta na wiedzy. Brak 
odpowiednich nakładów i nieefektyw-
na administracja doprowadzi do tego, 
że młode pokolenie będzie wypychane 
do tych państw, w których istnieją racjo-
nalne instytucje, tam, gdzie są generowane 

78 Zaprezentowany w uwagach podczas spotkania członków Zespołu budżetowego powołanych przez min. Teresę 
Lubińską w 2007 r., jak i przekazany prezesowi NBP Markowi Belce w 2010 r. podczas spotkania z autorem. 

miejsca pracy. Przyczyni się to do pogor-
szenia sytuacji panującej w naszym kraju. 
Wydaje się więc, że w tej debacie doty-
czącej paradygmatów gospodarczych spoj-
rzenie na kwestie finansów publicznych 
oraz na wydatki publiczne powinno być 
priorytetem, a stanowisko nieracjonalnego 
fiskalizmu należałoby zarzucić.

Proponowany model budżetu zadanio-
wego78 powinien kategoryzować zarów-
no wydatki budżetowe, jak i podatki, 
ze względu na ich wpływ na wzrost bazy 
podatkowej w przyszłości. Wydatki bu-
dżetowe oprócz kosztów obsługi długu 
powinny być traktowane jako produktyw-
ne, to znaczy takie, które przynoszą efekt 
podatkowy w przyszłości. Przy czym różne 
projekty nawet z tej samej dziedziny mają 
różny efekt podatkowy i to w różnym cza-
sie. Również podatki i ich zmniejszenie 
oddziałują na podejmowanie lub zanie-
chanie decyzji inwestycyjnych, odnoszą-
cych się do środków trwałych, obroto-
wych, a nawet kapitału ludzkiego mają-
cego wpływ na skalę przyszłych dochodów 
podatkowych państwa.

Wydatki na  poszczególne zadania, 
na równi z uszczerbkiem dochodów po-
datkowych, powinny być konfrontowa-
ne w modelu z przyszłym zakładanym 
wzrostem dochodów podatkowych, który 
przewidywał proponowane zadania bu-
dżetowe. Dane inwestycje powinny też 
spowodować powiększenie bazy podat-
kowej. Byłoby to obniżenie kosztów trans-
akcyjnych aktywności gospodarczej oraz 
zwiększenie komfortu życia obywateli, 



Nr 6/II specjalny/listopad-grudzień/2021 71 – 71 –

Budżet zadaniowy a NPVtax   artykuły  

co może umożliwić podwyższenie podat-
ków; mimo to komfort życia obywateli 
będzie wzrastał79.

Gdy chodzi o koszt kapitału dyskon-
tującego przyszłe przepływy podatkowe, 
to składa się on z dwóch komponentów. Tak 
jak w wypadku projektów biznesowych 
jest to stopa procentowa Polski Rf, wyma-
gana przez inwestorów, w tym zagranicz-
nych, przy danym poziomie zadłużenia. 
Dochodzi częściowo dywersyfikowalna 
premia za ryzyko danego typu projektu. 
Zmienia się ona w zależności od ogólnych 
potrzeb i skali zapotrzebowania kredy-
towego kraju, na równi z oceną ze strony 
światowego rynku kapitałowego efektyw-
ności i wiarygodności polskiego modelu. 
Niedywersyfikowalna premia sektorowa 
jest uzależniona od ryzyka danego typu za-
dania budżetowego i zakładanych w danym 
segmencie przyrostów podatkowych.

Z natury projektów wynika, że powinny 
być podejmowane nakłady mające zdolność 
zwrotu ze zdyskontowania przyszłych do-
chodów podatkowych. Państwu powinno 
zależeć na wyborze jak największej liczby 
projektów oraz na takim ich przygotowa-
niu, aby ryzyko niezrealizowania było jak 
najniższe, a wówczas ryzyko projektu nie 
podnosi stopy dyskontowej80. Jednocześnie 
należy się liczyć, że duża liczba projektów 
może podnosić koszt kapitału i ryzyko Pol-
ski w postaci wzrostu Rf zwrotnie reduku-
jąc liczbę opłacalnych projektów. Polsce 

79 Projekt metra w Warszawie wyliczał oszczędności na korkach w stolicy. Biuro Polityki Finansowej (BPF), 
materiał wewnętrzny, Warszawa 2004.

80 Projekt metra w Warszawie (odcinek centralny) był opłacalny przy społecznej stopie zwrotu w wysoko-
ści 4%, przy szacunku 6% wyliczonej przez BPF już nie. Biuro Polityki Finansowej, materiał wewnętrzny,  
Warszawa 2004.

81 Podatek od przekształcenia OFE w budżecie 2020 r.

powinno zależeć, aby ocena efektywności 
modelu była jak najwyższa, gdyż obniży 
to koszty i ryzyko dla inwestujących w pol-
skie ryzyko. Najgorsza sytuacja występuje, 
jeśli brak zdolności organizacyjnych spra-
wia, że mimo obfitości kapitału proces 
konwergencji będzie hamowany. Przy-
padek Chile jest ostrzeżeniem, że mimo 
olbrzymich oszczędności emerytalnych 
nastąpiło wyhamowanie procesu konwer-
gencji, a wewnętrzne oszczędności są in-
westowane za granicę na masową skalę.

W tym kontekście ważne jest podejście 
do przyrostu zobowiązań pozabudżeto-
wych, takich jak ZUS, które nie znajdują 
pokrycia w przyroście wpływów skład-
kowych. Zgodnie z modelem oznacza 
to wzrost wydatków nieprodukcyjnych, 
które w praktyce prowadzą do podwyższe-
nia opodatkowania i są traktowane jako ob-
niżające adekwatne wpływy podatkowe 
w przyszłości.

Analogicznie należy traktować aktual-
ne opodatkowanie przyszłych dochodów 
podatkowych, skutkujących jedynie jako 
źródło pokrycia aktualnie wyższego de-
ficytu, generującego przyszłe niższe do-
chody podatkowe81.

NPVtax

Biorąc pod uwagę znaczące zadłużenie się 
państwa w czasie koronakryzysu, alterna-
tywą finansów publicznych będą oszczęd-
ności w celu obsługi długu lub też dążenie 
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do przyspieszenia konwergencji, tak aby 
obsługa długu w przyszłości nie okaza-
ła się zbyt bolesna. Pobudzenie wzrostu 
w sytuacji znaczącego zadłużenia będzie 
metodologicznym wyzwaniem, na które 
w tym opracowaniu starano się odpowie-
dzieć. Koniecznością staje się inwestowanie 
i wydatkowanie w te dziedziny, w których 
NPV daje pozytywną wartość wzrostu 
dochodów podatkowych, czy też takie-
go wzrostu użyteczności, który można 
dodatkowo opodatkować/oskładkować.

Wydatki państwa są związane z jego 
funkcjami, które można podzielić na dzia-
łania regulacyjne; powiązane z ich rolą eg-
zekucyjną w postaci funkcjonowania admi-
nistracji i sądów, ekonomiczno-stabiliza-
cyjną; redystrybucyjną oraz świadczeniem 
„dóbr publicznych”82. Po stronie docho-
dów jest zróżnicowanie podatków i opłat, 
które finansują wydatki, a które powinny 
być powiązane z korzyściami obywate-
li ze świadczonych usług. Pojęcie „dóbr 
publicznych” jest kluczowe w prezento-
wanym artykule, gdyż uzasadnia znaczą-
ce zaangażowanie ekonomiczne sektora 
publicznego, w sytuacji nieefektywno-
ści sektora prywatnego w optymalnym 
świadczeniu usług. Są to usługi i produkty, 
które dostarczane do ograniczonej liczby 
konsumentów są oferowane również po-
zostałym obywatelom oraz takie, kiedy 
po dokonaniu nakładu dla jednego klien-
ta koszt dla pozostałych jest marginalnie 

82 G.Bannock, R. E. Baxter, E.Davis: The Penguin Dictionary of Economics, Penguin Books; New York 1987, 
s. 335-336.

83 Dogłębnie funkcje państwa opisuje E.G. Dolan: Microeconomics: Understanding Prices and Markets, “The 
Dryden Press”, Hinsdale, Illinois 1977, zwłaszcza s. 59-74.

84 Szeroko R.A. Brealey, S.C. Myers: Principles of Corporate Finance, McGras Hill, Singapore 1988. W szczególności 
E.F. Brigham, L. C. Gapenski: Financial Management – Theory and Practice, “The Dryden Press”, Fort Worth 1991.

niski. Dla zrozumienia logiki wywodu 
należy uznać, że efektywność usług pu-
blicznych jest wyższa również wtedy, jeśli 
rozszerzenie ich zasięgu na szerszą grupę 
obywateli daje takie poszerzenie sumy 
ich dobrostanu, że jego opodatkowanie 
zwraca nadzwyczajne koszty, które również 
mogą być marginalnie niskie ze względu 
na efekt skali. W tym kontekście okazuje 
się, że wyższe opodatkowanie obywate-
li, przy zaoferowaniu znacznie szerszego 
zakresu usług społecznych może być ra-
cjonalne, gdyż w efekcie obywatele są be-
neficjentami tej sytuacji83.

Matematycznie model NPVtax oparty jest 
na modelu teoretycznym wartości bieżącej 
netto NPV, stosowanej w finansach korpo-
racji84. Ta reguła decyzyjna w budżetowa-
niu kapitałowym ukazuje projekty opłacal-
ne z punktu widzenia udziałowców. Należy 
do kategorii metod dynamicznych opar-
tych na analizie zdyskontowanych prze-
pływów pieniężnych, będących różnicą 
pomiędzy bieżącymi wpływami gotówki 
a ich bieżącymi wypływami, przy wyliczo-
nej stopie dyskonta. Dzięki regule NPV 
można ocenić przepływy pieniężne zwią-
zane z projektem, polegając na dyskonto-
waniu przyszłych strumieni pieniężnych 
do ich wartości obecnych.

NPV stanowi różnicę pomiędzy zdys-
kontowanymi przepływami pieniężnymi, 
a nakładami początkowymi i jest wylicza-
na według wzoru:

NPV stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi, a nakładami początkowymi i 
jest wyliczana według wzoru: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0  + ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
∞
𝑡𝑡𝑡𝑡=0  

 
Gdzie: 
 
NPV    – wartość bieżąca netto; 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡    – przepływy gotówkowe netto w okresie t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡    – stopa dyskonta w okresie t; 
𝐶𝐶𝐶𝐶0    – nakłady początkowe; 
t    – okres projektu. 
 
 
Analogicznie 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 jako wartość bieżąca netto przepływów budżetowych jest wyliczany wedługg wzoru: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 +  ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
 = ∑ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
∞
𝑡𝑡𝑡𝑡=0  

 
Gdzie: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡    – wartość bieżąca netto przepływów budżetowych; 
𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵    – początkowe nakłady budżetowe; 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡    – dodatkowe dochody podatkowe związane z projektem w okresie t; 
budżet    – dodatkowe wydatki budżetowe związane z projektem w okresie t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡    – stopa dyskontowa w okresie t; 
t    – kolejne lata projektu. 
 
Celem zoptymalizowanego budżetu jest maksymalizacja zdyskontowanej bazy podatkowej, działanie to 
można opisać jako funkcję:  
 

max
→∞

�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 
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Gdzie:
NPV – wartość bieżąca netto;
Ct – przepływy gotówkowe netto w okre-
sie t;
Rt – stopa dyskonta w okresie t;
C0– nakłady początkowe;
t – okres projektu.

Analogicznie jako wartość bieżąca netto 
przepływów budżetowych jest wyliczany 
według wzoru:

Gdzie:
NPVtax – wartość bieżąca netto przepły-
wów budżetowych;
WB – początkowe nakłady budżetowe;
TAXt – dodatkowe dochody podatkowe 
związane z projektem w okresie t;
budżet – dodatkowe wydatki budżetowe 
związane z projektem w okresie t;
Rt – stopa dyskontowa w okresie t;
t – kolejne lata projektu.

Celem zoptymalizowanego budżetu jest 
maksymalizacja zdyskontowanej bazy po-
datkowej, działanie to można opisać jako 
funkcję:

NPVtax jest wyceną projektu wydatków 
publicznych, w którym przyszłe docho-
dy są dyskontowane kosztem pieniądza 

85 Wysokie zadłużenie może obiektywnie podwyższać koszty kapitału eliminując nadmiernie opłacalne projekty. 
Szerzej o konieczności redukcji zadłużenia kosztem wierzycieli J. Abel: The Resolution of Sovereign Debt 
Crises”; Nomos Routledge; Baden-Baden 2019, s. 51, 60; The debt overhang problem impedes the under-

i konfrontowane z wielkością nakładu 
początkowego. Wszystkie te propozycje, 
które po zdyskontowaniu wygenerują do-
chody podatkowe wyższe od koniecznych 
nakładów początkowych powinny zostać 
przyjęte do realizacji. Każdy okres bu-
dżetowy ma swój unikalny pakiet opcji 
wydatkowo-inwestycyjnych, kosztów ka-
pitału oraz postrzeganego ryzyka projek-
tów, prowadząc do różnic między latami. 
Różnice odzwierciedlają też odmienne 
cele polityczne grup społecznych, zmie-
niające się otoczenie makroekonomiczne 
i bardziej odmienne priorytety kolejnych 
rządów. Niemniej dzięki NPVtax decydent 
budżetu jest w stanie obiektywnie pod-
jąć decyzję dotyczącą tego, które i ile wy-
datków publicznych podejmie w danym 
okresie. Wszystkie te, których zdyskonto-
wane przychody podatkowe z przyszłości 
są wyższe od niezbędnych wydatków po-
czątkowych, powinny być podejmowane, 
zaś te, które wymagają większych nakładów 
początkowych powinny być redukowa-
ne. Nie ma tutaj znaczenia liczba projek-
tów, których może być istotnie dużo lub 
ich nieznaczna grupa, gdy tylko nieliczne 
się zakwalifikują85. Zarówno duża liczba 
projektów powinna być podjęta, jak i na-
leży zaniechać tych inwestycji, które je-
dynie zwiększą obciążenia niespłacalnym 
długiem.

Konkluzje
Celem artykułu jest  nie  tylko kry-
tyczne podejście do obecnej praktyki 

NPV stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi, a nakładami początkowymi i 
jest wyliczana według wzoru: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0  + ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
∞
𝑡𝑡𝑡𝑡=0  

 
Gdzie: 
 
NPV    – wartość bieżąca netto; 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡    – przepływy gotówkowe netto w okresie t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡    – stopa dyskonta w okresie t; 
𝐶𝐶𝐶𝐶0    – nakłady początkowe; 
t    – okres projektu. 
 
 
Analogicznie 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 jako wartość bieżąca netto przepływów budżetowych jest wyliczany wedługg wzoru: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 +  ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
 = ∑ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
∞
𝑡𝑡𝑡𝑡=0  

 
Gdzie: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡    – wartość bieżąca netto przepływów budżetowych; 
𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵    – początkowe nakłady budżetowe; 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡    – dodatkowe dochody podatkowe związane z projektem w okresie t; 
budżet    – dodatkowe wydatki budżetowe związane z projektem w okresie t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡    – stopa dyskontowa w okresie t; 
t    – kolejne lata projektu. 
 
Celem zoptymalizowanego budżetu jest maksymalizacja zdyskontowanej bazy podatkowej, działanie to 
można opisać jako funkcję:  
 

max
→∞

�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

 

NPV stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi, a nakładami początkowymi i 
jest wyliczana według wzoru: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0  + ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
∞
𝑡𝑡𝑡𝑡=0  

 
Gdzie: 
 
NPV    – wartość bieżąca netto; 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡    – przepływy gotówkowe netto w okresie t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡    – stopa dyskonta w okresie t; 
𝐶𝐶𝐶𝐶0    – nakłady początkowe; 
t    – okres projektu. 
 
 
Analogicznie 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 jako wartość bieżąca netto przepływów budżetowych jest wyliczany wedługg wzoru: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 +  ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
 = ∑ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
∞
𝑡𝑡𝑡𝑡=0  

 
Gdzie: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡    – wartość bieżąca netto przepływów budżetowych; 
𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵    – początkowe nakłady budżetowe; 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡    – dodatkowe dochody podatkowe związane z projektem w okresie t; 
budżet    – dodatkowe wydatki budżetowe związane z projektem w okresie t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡    – stopa dyskontowa w okresie t; 
t    – kolejne lata projektu. 
 
Celem zoptymalizowanego budżetu jest maksymalizacja zdyskontowanej bazy podatkowej, działanie to 
można opisać jako funkcję:  
 

max
→∞

�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

 

NPV stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi, a nakładami początkowymi i 
jest wyliczana według wzoru: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0  + ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
∞
𝑡𝑡𝑡𝑡=0  

 
Gdzie: 
 
NPV    – wartość bieżąca netto; 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡    – przepływy gotówkowe netto w okresie t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡    – stopa dyskonta w okresie t; 
𝐶𝐶𝐶𝐶0    – nakłady początkowe; 
t    – okres projektu. 
 
 
Analogicznie 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 jako wartość bieżąca netto przepływów budżetowych jest wyliczany wedługg wzoru: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 +  ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
 = ∑ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
∞
𝑡𝑡𝑡𝑡=0  

 
Gdzie: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡    – wartość bieżąca netto przepływów budżetowych; 
𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵    – początkowe nakłady budżetowe; 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡    – dodatkowe dochody podatkowe związane z projektem w okresie t; 
budżet    – dodatkowe wydatki budżetowe związane z projektem w okresie t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡    – stopa dyskontowa w okresie t; 
t    – kolejne lata projektu. 
 
Celem zoptymalizowanego budżetu jest maksymalizacja zdyskontowanej bazy podatkowej, działanie to 
można opisać jako funkcję:  
 

max
→∞

�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

 

niski. Dla zrozumienia logiki wywodu 
należy uznać, że efektywność usług pu-
blicznych jest wyższa również wtedy, jeśli 
rozszerzenie ich zasięgu na szerszą grupę 
obywateli daje takie poszerzenie sumy 
ich dobrostanu, że jego opodatkowanie 
zwraca nadzwyczajne koszty, które również 
mogą być marginalnie niskie ze względu 
na efekt skali. W tym kontekście okazuje 
się, że wyższe opodatkowanie obywate-
li, przy zaoferowaniu znacznie szerszego 
zakresu usług społecznych może być ra-
cjonalne, gdyż w efekcie obywatele są be-
neficjentami tej sytuacji83.

Matematycznie model NPVtax oparty jest 
na modelu teoretycznym wartości bieżącej 
netto NPV, stosowanej w finansach korpo-
racji84. Ta reguła decyzyjna w budżetowa-
niu kapitałowym ukazuje projekty opłacal-
ne z punktu widzenia udziałowców. Należy 
do kategorii metod dynamicznych opar-
tych na analizie zdyskontowanych prze-
pływów pieniężnych, będących różnicą 
pomiędzy bieżącymi wpływami gotówki 
a ich bieżącymi wypływami, przy wyliczo-
nej stopie dyskonta. Dzięki regule NPV 
można ocenić przepływy pieniężne zwią-
zane z projektem, polegając na dyskonto-
waniu przyszłych strumieni pieniężnych 
do ich wartości obecnych.

NPV stanowi różnicę pomiędzy zdys-
kontowanymi przepływami pieniężnymi, 
a nakładami początkowymi i jest wylicza-
na według wzoru:

NPV stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi, a nakładami początkowymi i 
jest wyliczana według wzoru: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0  + ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
∞
𝑡𝑡𝑡𝑡=0  

 
Gdzie: 
 
NPV    – wartość bieżąca netto; 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡    – przepływy gotówkowe netto w okresie t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡    – stopa dyskonta w okresie t; 
𝐶𝐶𝐶𝐶0    – nakłady początkowe; 
t    – okres projektu. 
 
 
Analogicznie 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 jako wartość bieżąca netto przepływów budżetowych jest wyliczany wedługg wzoru: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 +  ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
 = ∑ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡
∞
𝑡𝑡𝑡𝑡=0  

 
Gdzie: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡    – wartość bieżąca netto przepływów budżetowych; 
𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵    – początkowe nakłady budżetowe; 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡    – dodatkowe dochody podatkowe związane z projektem w okresie t; 
budżet    – dodatkowe wydatki budżetowe związane z projektem w okresie t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡    – stopa dyskontowa w okresie t; 
t    – kolejne lata projektu. 
 
Celem zoptymalizowanego budżetu jest maksymalizacja zdyskontowanej bazy podatkowej, działanie to 
można opisać jako funkcję:  
 

max
→∞

�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 
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kształtowania i oceny budżetu państwa 
z punktu widzenia głównych parametrów, 
ale i zaproponowanie nowego paradygma-
tu w świetle teorii oraz wiedzy dotyczą-
cej podejmowania decyzji finansowych 
w podmiotach prywatnych. Odwołując 
się do ogólnie przyjętej rachunkowości fi-
nansowej, postulowana jest implementacja 
rozwiązań opartych na modelach optyma-
lizacyjnych proponowanych w programie 
gospodarczym PiS z 2005 r. W artykule 
dokonano krytycznego przeglądu stoso-
wanej w Polsce rachunkowości i tej wy-
maganej przez standardy UE, a używanej 
w procesie budżetowania, w kontekście 
wnioskowanej przez autora modyfikacji 
na podstawie procedury NPV. W swojej 
warstwie implementacyjnej odwołano się 
do ogólnie przyjętej praktyki używanej 
w sektorze prywatnym. Przedstawiono 
historyczne podsumowanie braku postępu 
w okresie ostatnich 15 lat i na tej podsta-
wie dokonywano krytycznej oceny decyzji 
w sprawie kumulacji zobowiązań emery-
talno-zdrowotnych.

Autorzy programu gospodarczego PiS 
z 2005 r. uważali, że polityka rachunko-
wości ma wpływ na ukierunkowanie alo-
kacji środków przez rząd i jego instytucje 
i ostatecznie na wyniki gospodarki jako ca-
łości. Uważali, że dobre wyniki gospodar-
cze i przyspieszenie procesu konwergencji 
zależy od właściwych wyborów inwestycji 

taking of profitable projedts and thereby thwarts growth thereby reducing the welfare of the citizens. Ras-
mussen, Vanderbilt University Law School, “Law and Economics”, Working Paper 04-16; In absence of debt 
restructuring, the only possibility to solve the crisis is growth, which does not emerge however as lending is 
always associated with cuts in spending, thereby also avoiding necessary investments that might result in 
growth. Mody, Bruegel Working Paper 2013/05, 17. 

86 <https://www.nik.gov.pl/o-nik/>

społecznych i niezbędnego mechanizmu 
oceny dokonanych wyborów post factum. 
Uważali, że jeżeli proces budżetowania 
nie jest w stanie zapewnić optymalizacji 
wydatków i wybrane projekty nie są ko-
rzystne lub nie ma mechanizmu ich sku-
tecznego wdrażania, to zdolność państwa 
do prawidłowego działania jest ograniczo-
na. Proces konwergencji jest wtedy spo-
walniany i w najlepszym wypadku odsu-
wany w czasie.

Zarówno struktura wydatków budżetu 
państwa, ich skala, jakość dostępnych in-
formacji, jak i mechanizmy implementacji 
podjętych decyzji są pochodną przyjętych 
modeli lub ich braku. Informacja o uży-
wanych modelach decyzyjnych oddziałuje 
przez wpływ opinii publicznej na moty-
wację tych, którzy tworzą i wdrażają de-
cyzje. Pomijając inne czynniki, wysoka 
jakość informacji o charakterze rachun-
kowości zarządczej umożliwia rządowi 
dokonywanie konsekwentnie lepszych 
wyborów politycznych. „Dla sprawne-
go funkcjonowania państwa niezbędne 
jest istnienie kompetentnego i niezależ-
nego od władzy wykonawczej organu kon-
troli, stojącego na straży publicznych pie-
niędzy”86, a wysoka jakość informacji 
jest istotnym elementem stanowiącym 
o prawidłowości w każdym mechanizmie 
rozliczalności instytucji i decydentów 
przez NIK.
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Racjonalny mechanizm rozliczalności 
zarówno polityków w parlamencie, jak 
i ministrów w rządzie, powinien być zde-
terminowany przez charakter i związek 
między stawianymi celami, a osiągnię-
tymi efektami. Towarzyszyć temu po-
winno określenie właściwych uprawnień 
do podejmowania decyzji, mechanizm 
motywacji do wypełnienia zakreślonych 
celów oraz ocena wyników w porówna-
niu z przyjętymi założeniami. Istnienie 
właściwego modelu optymalizacyjnego 
i jego parametrów ma kluczowe znaczenie 
dla efektywnego raportowania wyników 
służącego ocenie przez opinię publiczną.

Decyzje budżetowe muszą wyznaczać 
optymalny poziom opodatkowania go-
spodarki, aby przeznaczać środki na takie 
funkcje państwa, które zwiększają do-
brostan obywateli, jak też maksymalnie 
przyspieszają proces konwergencji. W celu 
przyspieszenia procesu konwergencji na-
leży wdrożyć inwestycje w infrastrukturę 
społeczną (nakładów trwałych, wiedzy 
i organizacji), w zależności od społecznych 
możliwości organizacyjnych i kosztów 
kapitału, uzależnionego od skali zadłu-
żenia społecznego i ryzyka podejmowa-
nych projektów. Ograniczenie formalne, 
dotyczące zarówno poziomu zadłużenia, 
jak i deficytu, nie powinno dotyczyć pro-
jektów budżetowych mających dodatnie 
społeczne NPV, przejawiające się możli-
wością spłacania sfinansowanych nakła-
dów przez poszerzenie bazy podatkowej 
w przyszłości.

W tym kontekście decyzje finansowe 
można scharakteryzować jako pochodzące 
od strony nabywcy – podatnika i konsu-
menta, gdzie decydujące stają są kwestie 
opłacalności, i z perspektywy właściciela 

– dostarczyciela kapitału, kiedy decyzje 
dotyczą kupna i sprzedaży aktywów, ich 
finansowania i maksymalizacji zwrotu 
lub zmniejszenia ryzyka związanego z ak-
tywami znajdującymi się w ich portfolio. 
W przypadku obu zestawów decyzji, roz-
liczenia w czasie oparte na informacjach 
zawartych w modelach optymalizacyjnych 
oraz ich trafności, są kluczowe w kontek-
ście podejmowanych wydatków i wymaga-
nych kosztów kapitału. Dostarczać je po-
winny zarówno sprawozdania finansowe 
i wewnętrzne informacje zarządcze, jak 
i zewnętrzne oceny, które muszą stanowić 
spójny system, na którym można oprzeć 
proces podejmowania decyzji. Jakość spra-
wozdań finansowych zależy od jakości sto-
sowanych zasad rachunkowości i zapew-
nienia wiarygodności informacji. Pewność 
co do zasad rachunkowości można uzyskać 
na podstawie zbioru ogólnie przyjętych 
praktyk księgowych opracowanych przez 
niezależnych i kompetentnych twórców 
standardów. Zapewnienie wiarygodności 
informacji powinno być zadaniem nieza-
leżnych i profesjonalnych audytorów. Bez 
opracowania modelu, którego wyniki by-
łyby ocenione przez samodzielnych i do-
świadczonych twórców standardów oraz 
audytorów, reforma finansów publicz-
nych okaże się jeszcze jednym zabiegiem 
biurokratycznym, służącym jedynie do 
usprawiedliwienia nieracjonalnych decyzji 
politycznych.

Z całą stanowczością należy podkreślić, 
że i tak, niezależnie od przyjęcia lub odrzu-
cenia zaproponowanej metody, racjonal-
ność dokonywanych przez państwo alokacji 
jest uzależniona od stopnia zbieżności po-
dejmowanych decyzji z zaprezentowanym 
paradygmatem.
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Zakończenie
Obecne zawirowania gospodarcze mogą stać 
się przyczynkiem do wielu rozważań doty-
czących rozwoju gospodarki oraz nowego 
podejścia do wydatków budżetowych i defi-
cytu87. Niestety, tego tematu nie podejmują 
polskie media, rozpisując się jedynie o koro-
nakryzysie i przesileniach politycznych, ale 
nie dokonując prognoz na przyszłość. Mimo 
tej sytuacji, niesprzyjającej rozważaniom 
na temat precyzyjnych rozwiązań modelo-
wych, warto pokusić się o analizę sytuacji, 
która obecnie występuje w naukach ekono-
micznych, a dotyczy teorii wzrostu wśród ist-
niejących paradygmatów. Przy tej okazji trze-
ba zdiagnozować, czy w poprzednim okresie 
podejmowano właściwe decyzje dotyczące 
finansów publicznych, czy paradygmat do-
tyczący zrównoważenia deficytów budżeto-
wych jest właściwy oraz w jaki sposób mógł 
on oddziaływać na potencjał rozwojowy  
Polski.

Budżet to kluczowy proces podejmowa-
nia decyzji finansowych przez państwo. 
Odzwierciedla decyzje co do wysokości 
dochodu obciążającego podatników, przy-
dział środków na cele państwa, zakres no-
wych inwestycji i zbycia niepotrzebnych 
aktywów oraz strategię zarządzania zobo-
wiązaniami państwa. Stąd też istotną rolę 
w przyspieszeniu procesu konwergencji 

87 G. Davies: The future of fiscal policy without traditional constraints, “Financial Times”, 1 November 2020.

powinny odgrywać skwantyfikowane, 
na podstawie celu powiększenia bazy 
podatkowej, oceny wydatków budżeto-
wych, motywujące zarówno decydentów, 
jak i opinię publiczną do właściwej oceny 
skutków zatwierdzanych budżetów. Mini-
strowie, posłowie i decydenci NIK powin-
ni na tej podstawie mieć wolę wspierania 
działań państwa opartych na filarach przej-
rzystości, stabilności, odpowiedzialności 
i sprawiedliwości. Oparty na kryterium 
bazy podatkowej budżet zadaniowy może 
okazać się skutecznym narzędziem niwe-
lującym negatywne efekty narzuconych 
przez UE instrumentów. Może prowadzić 
do przedefiniowania na nowo rozwiązań 
prawnych, sprawiając, że rządzący będą 
się posługiwać nowym paradygmatem 
z korzyścią dla nas wszystkich.

Opracowanie budżetu zadaniowego 
z zaprezentowanym modelem optyma-
lizacyjnym stwarza możliwość budowy 
optymalnej płaszczyzny do podejmowania 
koniecznych decyzji w merytokratyczny 
sposób.

dr CEZARY MECH
doradca prezesa  
Narodowego Banku Polskiego

Słowa kluczowe: NPV, budżet, budżet zadaniowy, wydatki, podatki, finanse publiczne, państwo, 
deficyt budżetowy, dług państwa, cele budżetowe, mierniki efektywności, klasyfikacja budżetowa



Nr 6/II specjalny/listopad-grudzień/2021 77 – 77 –

Budżet zadaniowy a NPVtax   artykuły  

Bibliografia:
1. J. Abel: The resolution of sovereign debt crises. Instruments, inefficiencies and options for the 

way forward, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2019.
2. D. Acemoglu: Introduction to modern economic growth, Department of Economics,  

Massachusetts Institute of Technology 2007. 
3. M. Blyth: Austerity. The history of a dangerous idea, Oxford University Press 2013. 
4. P. Khanna: The future is Asian. Commerce, conflict, and culture in the 21st century,  

Simon&Schuster, New York 2019.
5. E. Lotko, U. K. Zawadzka-Pąk: Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu 

publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich, Temida2, Białystok 2018.
6. T. Lubińska: Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.
7. T. Lubińska (red.): Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorial-

nego, Difin, Warszawa 2011.
8. K. Marchewka-Bartkowiak (red,), Z. Szpringer (red.): Budżet zadaniowy, Studia BAS  

Nr 1(33) 2013.
9. A. Moździerz: Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy  

Środkowo-Wschodniej, PWE, Warszawa 2018.

ABSTRACT
Performance Budget Versus NPV tax – New Approach to Taxes
The Supreme Audit Office is a guardian of public funds. It examines whether public 
finance spending is compliant with the law, economical, reliable and in accordance 
with its objectives. NIK does not only indicate irregularities, but it also formulates 
potential solutions to remedy faulty mechanisms – it shows in which areas the state’s 
operations are appropriate, and where improvements are necessary. In order to do it in 
a reliable manner, NIK needs objective tools that are constantly improved. The article 
describes the basic concept of the optimal budgeting as compared with the practise 
to date leading to non-optimal solutions. For the author of the article, an optimal solu-
tion consists in such shaping of the budget in which, considering all available options, 
all budget spending is executed that ensures a growth in the risk-discounted tax base. 
Such spending should not be limited with the debt volume nor the deficit level. The 
concept is opposite to the ruling paradigm that assumes reduction of the debt volume 
as for the capital market up to 60 percent of the GDP, and as for the deficit – to 3 per-
cent of the GDP. In fact, the national and EU limitations are yet stricter, both with 
regard to the debt volume and the deficit volume, and simultaneously disregarding 
the increasing responsibilities towards the citizens. 

Cezary Mech, PhD, Advisor to the President of the National Bank of Poland 

Key words: NPV, budget, performance budgeting, expenditure, taxes, public finance, state 
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Celem opracowania jest zidentyfikowanie takich ewentualnych powiązań 
pomiędzy systemem budżetowym Unii Europejskiej a systemem budże-
towym Polski, które miałyby wymiar pragmatyczny. Wymiar pragmatycz-
ny jest tu  rozumiany jako determinacja (przez ramy funkcjonalne UE) 
odnosząca się do któregokolwiek etapu budżetowania, a więc taka rela-
cja, w której – choćby pośrednio – elementy logiki „zadaniowej” budżetu 
Unii (jeżeli taka byłaby stwierdzona) wpływałyby na system planowania 
budżetowego Polski w ten sposób, że nabrałby on cech „zadaniowości”, 
postrzeganej jako częściowe albo całkowite oparcie logiki budżetu pań-
stwa na regułach właściwych budżetowi zadaniowemu. Zakłada to istot-
ne otwarcie systemowe na unijny system planowania budżetowego, w któ-
rym także należałoby stwierdzić elementy logiki zadaniowej.

Zadaniowe powiązania budżetu 
państwa z budżetem ogólnym UE

Logika zadaniowa w planowaniu

ARTUR NOWAK-FAR

Wstęp
W takim ujęciu – z punktu widzenia teo-
rii systemów – wpływ jednego systemu 
planowania budżetowego na drugi musi 
przybrać postać komunikacji międzysyste-
mowej, w którym oba systemy są względ-
nie otwarte (albo względnie zamknięte, 
co teoretycznie wiązałoby to opracowa-
nie silniej z teorią systemów społecznych 

1 N. Luhmann: Social Systems, Stanford 1995, s. 12-58; w odniesieniu do system prawnego, N. Luhmann: 
Law as a Social System, Oxford 2004, s. 76-141.

Niklasa Luhmanna1), tzn. w ogóle zdol-
ne do dostrzeżenia istotniejszych ele-
mentów drugiego, odrębnego systemu 
i nawiązania z nim określonego dyskur-
su. W takim ujęciu, w którym mówi się 
o „wymiarze pragmatycznym”, a więc do-
tyczącym sprawczości systemowej, chodzi 
zwłaszcza o identyfikację takich powią-
zań, które są w jednym z analizowanych 
systemów skutkowe. Najpierw muszą być 
one jednak zdolne do intersemiotycznego 
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„przekodowania”2 elementów (albo, ina-
czej, sygnałów) drugiego systemu w ele-
menty (sygnały) właściwe dla własnego 
systemu (a zatem dla niego zrozumiałe). 
W ujęciu budżetowo-statystycznym można 
ten proces sprowadzić do systemowej go-
towości i zdolności do przetworzenia ele-
mentów/sygnałów jednego systemu plano-
wania budżetowego w elementy/sygnały 
drugiego, a więc zdolności dopasowania 
(rekoncyliacji). 

System planowania budżetowego jest 
w tym opracowaniu rozumiany jako sys-
tem, którego kształt determinują zasadni-
czo przepisy prawa, a który jest tworzony 
po to, aby wspierać funkcję planowania 
wszystkich albo większości polityk publicz-
nych w państwie przez nadanie tej czyn-
ności zarządczej wymiaru finansowego. 
Skupiono tu uwagę na zasadniczych wła-
ściwościach systemu planowania budże-
towego państw oraz Unii Europejskiej. 
Celem jest identyfikacja natury powiązań 
pomiędzy oboma systemami, jeżeli takie 
w ogóle istnieją. Już na wstępie warto za-
uważyć, że analizy dokonuje się z dwoma 
poważnymi zastrzeżeniami. Pierwszym 
jest to, że system planowania budżetowe-
go państw i Unii Europejskiej jest różny, 
gdyż same budżety tych podmiotów odno-
szą się do rożnych, co do istoty, zakresów 
i katalogu planowanych albo możliwych 
do planowania polityk publicznych. Wy-
nika to z ograniczonych kompetencji UE 
oraz uniwersalnego charakteru państw. 

2 Zob. Ю. М. Лотман: О проблеме значений во вторичных моделирующих системах, “Труды по знаковым 
системам” 1965, t. 2, s. 21-37

3 Np. R. Downes, D. Moretti, S. Nicol: Budgeting and Performance in the European Union: A Review in the 
Context of EU Budget Focused on Results, “OECD Journal on Budgeting” No. 1/2017, s. 6-7. 

Drugim zastrzeżeniem jest to, że oba po-
równywane systemy budżetowe wyka-
zują istotne różnice strukturalne. Budżet 
Unii cechuje jedność, natomiast budżet 
niektórych państw Unii, w tym zwłasz-
cza Polski, w obecnej chwili jest daleki 
od tego standardu. Ocena czegokolwiek, 
co dotyczy powiązania jednego budżetu 
z drugim, musi być zatem ograniczona 
do tego, co w danym państwie jest obję-
te zakresem budżetu państwa. 

Zadaniowy system planowania 
budżetowego w praktyce państw UE
W państwach Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD), a zatem 
nie tylko UE, stosowane są różne mode-
le tworzenia, implementacji, i kontroli 
wykonania budżetu zadaniowego. Nieco 
konwencjonalnie identyfikowane właśnie 
przez OECD modele są następujące3: 

 • czysto prezentacyjne (presentational 
performance budgeting) – w ramach któ-
rych przedstawia się elementy „zadanio-
we” budżetu równolegle z budżetem tra-
dycyjnym; 

 • budżetowanie zadaniowe wspomagające 
proces decyzyjny (performance-informed 
budgeting) – w ramach którego prezento-
wane są usystematyzowane pozycje zada-
niowe; przypisuje się im konkretne alo-
kacje budżetowe, umożliwiające osobom 
podejmującym decyzje dotyczące całego 
cyklu planowania budżetowego (w zakresie 
przypisanych kompetencji) podejmowanie 
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ich w warunkach zwiększonego dostępu 
do informacji o funkcjonowaniu systemu, 
do którego budżet się odnosi; 

 • bezpośrednie budżetowanie zadaniowe 
(direct performance budgeting, performan-
ce-based budgeting) – w ramach które-
go informacje o konkretnych działaniach 
i ich wykonaniu są tworzone równolegle 
z odnoszącymi się do nich informacjami 
na temat kwestii budżetowym tak, że alo-
kacje budżetowe odpowiadają (są wręcz 
konsekwencją) przyjętym i realizowanym 
zadaniom;

 • zarządcze budżetowanie zadaniowe (ma-
nagerial performance budgeting) – infor-
macje o wykonaniu zadań są w jego ra-
mach wykorzystywane do zarządzania 
obszarami polityki, za które odpowiada 
kierujący danym działem administracji 
państwa, a także do zarządzania aparatem 
administracyjnym obsługującym ten dział 
w ramach systemu zapewniającego rozli-
czalność samej administracji oraz poszcze-
gólnych osób w niej zatrudnionych. 

Wyróżnione modele zadaniowych sys-
temów planowania budżetowego można 
rozumieć jako projektowane lub opisywane 
obrazy, stanowiące swoistą miarę przy-
łożoną do rzeczywistości – takie, które 
przedstawiają sytuację w przestrzeni lo-
gicznej, wskazując na istnienie bądź nie-
istnienie określonych stanów4. W takim 
ujęciu obrazują one stypizowane sposoby 

4 L. Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus: Logisch-philosophische Abhandlung, Frankfurt am Main 
1963, tezy 1.12, 2.15, 2.13. 

5 P. Bleyen, D. Klimovsky, G. Buckaert, Ch. Reichard: Linking budgeting to results? Evidence about perfor-
mance budgets in European municipalities based on a comparative analytical model, [w:] M. Sicilia, I. Stec-
colini, Public Budgeting in Search of Identity: State of the Art and Future Challenges, Routledge, Abingdon 
2021, s. 95-105; M. Sicilia, I. Steccolini: Public Budgeting in Search of Identity: State of the Art and Future 
Challenges, “Public Administration Review” Vol. 19, Issue 7/2017, s. 905-910. 

implementacji logiki zarządzania sferą 
administracji publicznej przez (różnie 
i w rożnym stopniu realizowane) formu-
łowanie zadań i rozliczanie z ich realizacji 
w określonym czasie, z użyciem różnego 
rodzaju mierników efektywności (a czę-
sto także innych kryteriów oczekiwa-
nego działania administracji, takich jak 
w szczególności sprawność). Pozwalają one 
na ocenę, w jakim stopniu budżetowanie 
w administracji publicznej jest powiąza-
ne z planowaniem, zwłaszcza strategicz-
nym, co samo w sobie implikuje wieloletnią  
perspektywę5. 

W praktyce państw OECD, budżeto-
wanie zadaniowe przybiera najczęściej 
postać jednej z pierwszych dwóch form 
zidentyfikowanych jako modele tworzenia, 
implementacji i kontroli. Bezpośrednie 
budżetowanie zadaniowe występuje jedy-
nie w ograniczonej liczbie państw i odno-
si się nie do całego systemu, lecz jedynie 
do określonych, uznawanych za szczególnie 
nadające się do tego pozycji wydatkowych, 
zazwyczaj dotyczących kształcenia wyż-
szego i nauki oraz prowadzenia szpitali 
w ramach opieki zdrowotnej.

Warto zauważyć, że w odniesieniu do 
modelu prezentacyjnego oczekuje się, 
że zwiększy on przejrzystość planowa-
nia i kontroli budżetowej, że poniekąd 
będzie wyjaśniał to, co jedynie enigma-
tycznie przedstawia budżet tradycyjny. 
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Warunkiem powstania jakiejś wartości do-
danej jest jednak zapewnienie odpowied-
niego klucza rekoncyliacyjnego pozycji bu-
dżetowych – zadaniowych i tradycyjnych. 
Zazwyczaj zwraca się tu uwagę, że – jak-
kolwiek taka formuła może wspomagać 
zarządzanie, a nawet zwiększyć rozliczal-
ność systemową – to jednak w tym modelu 
nie ma oczekiwań, że alokacje budżeto-
we (w ramach planowania budżetowego) 
będą determinowane przede wszystkim 
przez kwestie zadaniowe. Innymi słowy, 
dominuje w tym przypadku funkcja infor-
macyjna/eksplanacyjna budżetu zadanio-
wego – poniekąd służebna wobec budżetu 
tradycyjnego. 

Warto zwrócić uwagę, że już w przedsta-
wionym ujęciu (modelu prezentacyjnego 
budżetu zadaniowego) ujawnia się zasad-
nicza cecha dyskusji (w nauce i praktyce 
administracyjnej) na temat budżetowania 
zadaniowego, którą jest przemieszanie ar-
gumentacji deskryptywnej z preskryptyw-
ną (normatywną)6. Zatem pewne argu-
menty odnoszą się do tego co jest opisem 
praktyki (istniejącej lub możliwej), zaś inne 
wskazują jaka powinna być. Warto jed-
nak rozdzielić te dwie sfery, na tyle, na ile 
to możliwe. Dodatkowo warto zauważyć 
– w moim przekonaniu słusznie – że za-
kres wprowadzenia w życie reguł budże-
towania zadaniowego nie jest wynikiem 
refleksji czysto teoretycznej, lecz rezulta-
tem przetargu politycznego, kierującego 
się mniej więcej tymi samymi regułami, 

6 Zob. np. Ch. Lindblom: The Science of „Muddling Through”, „Public Administration Review”, Vol. 12,  
No. 11/959, s. 79-88; także J. M. Kelly, W. C. Rivenbark: Performance Budgeting for State and Local  
Government, Armonk 2011, s. 23-49. 

7 A. Wildavsky: Political Implications of Budgetary Reform, „Public Administration Review” Vol. 21, No. 4/1961, s. 183-190. 

które są właściwe dla wyboru publiczne-
go7. W tym kontekście dokonane wybory 
dotyczą zasadniczej – również w kontekście 
ram kontroli wykonywanej przez właściwe 
do tego organy państwa, takie jak np. NIK 
– kwestii uznania przez uczestników prze-
targu politycznego (w tym i wyborców) 
potrzeby kontrolowalności a zwłaszcza roz-
liczalności administracji za powierzone jej 
zadania. System oparty na logice budżetu 
zadaniowego jest bowiem dużo bardziej 
przejrzysty i właśnie rozliczalny niż system 
tradycyjny. Otwarcie systemu administra-
cji publicznej na tę praktykę wymaga więc 
wynegocjowania w jej ramach mandatu 
dla jej akceptacji i wyposażenia instytu-
cji kontrolnych w faktyczne kompetencje 
do sprawdzenia, czy system działa według 
zaakceptowanych reguł. 

Powiązanie budżetu Unii 
z budżetami państw członkowskich 
Z punktu widzenia państw członkowskich 
Unii Europejskiej zasadnicze powiązania 
ich systemów planowania budżetowego 
z odpowiadającym im systemem odnoszą-
cym się do kreowania budżetu ogólnego 
UE ma charakter pasywny, w tym sensie, 
że nie zawiera mechanizmów, które auto-
matycznie powodowałyby przechodzenie 
krajowych systemów budżetowych na jakiś 
model, który byłby fundamentalnie deter-
minowany albo przez system budżetowy 
UE (pragmatycznie), albo przez prawo Unii 
(deontycznie). Głównym mechanizmem 
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powiązania obu systemów budżetowych 
jest, z jednej strony, wykonanie przez pań-
stwa członkowskie obowiązku zapewnienia 
UE środków finansowych na jej funkcjo-
nowanie, a z drugiej, realizacja przez Unię 
Europejską jej polityk dzięki działaniom 
samych państw członkowskich. 

Podstawami prawnymi wspomnianego 
powiązania są przepisy traktatowe oraz 
prawa wtórnego UE; owego powiązania 
dotyczą także przepisy przyjmowane przez 
same państwa członkowskie w celu zapew-
nienia właściwej gospodarki budżetowej 
odnoszącej się do środków pochodzących 
z Unii Europejskiej. We wspomnianych 
aspektach dochodowo-wydatkowych, owo 
powiązanie jest uregulowane przepisami 
traktatowymi, prawa wtórnego UE, a także 
regulacji krajowej. 

W odniesieniu do dochodów budżetu 
ogólnego UE, podstawą jest postanowie-
nie art. 311 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) oraz wyda-
na na jego podstawie (art. 322 TFUE) 
decyzja Rady 2020/2053/UE, Euratom 
z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu 
zasobów własnych Unii Europejskiej oraz 
uchylająca decyzję Rady Unii Europej-
skiej nr 2014/335/UE, Euratom z 26 maja 
2014 r. w sprawie systemu zasobów wła-
snych Unii Europejskiej8, a także rozpo-
rządzenie Rady 2021/768/UE, Euratom 
z 30 kwietnia 2021 r., określające środki 
wykonawcze dotyczące systemu zasobów 
własnych Unii Europejskiej oraz uchyla-
jące rozporządzenie Rady 2014/608/UE, 

8 Dz.U. z 2021 r. poz. 1251.
9 Dz.U. UE L z 2021 r. poz. 1651.
10 Dz.U. UE L z 2021 r. poz. 165.

Euratom z 26 maja 2014 r. określającego 
środki wykonawcze dotyczące systemu 
zasobów własnych UE9. Wydatków doty-
czą zaś, przede wszystkim, postanowienia 
art. 312-325 TSUE. Te odnoszą się także 
do istotnej kwestii wykonania budżetu 
– w odniesieniu do którego Traktat ustala 
zasadę współdziałania Komisji Europej-
skiej z państwami członkowskimi. W aka-
picie pierwszym, art. 317 TFUE, prze-
pis ten przewiduje bowiem, że: „Komisja 
wykonuje budżet we współpracy z Pań-
stwami Członkowskimi zgodnie z prze-
pisami rozporządzeń wydanych na pod-
stawie art. 322, na własną odpowiedzial-
ność i w granicach przyznanych środków, 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansami. Państwa Członkowskie współ-
pracują z Komisją w celu zapewnienia, aby 
środki były wykorzystane zgodnie z zasa-
dami należytego zarzadzania finansami”10. 

Istotnymi postanowieniami TFUE 
są również te, które dotyczą zwalczania 
nadużyć finansowych na szkodę budżetu 
ogólnego UE. Zwarto je w art. 325 TFUE, 
który również przewiduje wspólne wy-
konywanie kompetencji w tym zakresie 
przez Unię i jej państwa członkowskie. 
W ust. 2 przepis ten przewiduje obowiązek 
asymilacji, tj. podejmowania w państwach 
członkowskich – w odniesieniu do zwal-
czania nadużyć finansowych na szkodę in-
teresów finansowych UE – takich samych 
środków, jakie stosują one do zwalczania 
nadużyć naruszających ich własne inte-
resy finansowe. 



Nr 6/II specjalny/listopad-grudzień/2021 83 – 83 –

Zadaniowe powiązania budżetu państwa z budżetem ogólnym UE   artykuły  

Istotny wpływ prawa UE na funkcjono-
wanie budżetów krajowych mają również 
prawne ramy zarządzania gospodarczego 
w Unii Europejskiej, które znajdują pod-
stawę traktatową w przepisach art. 121 
TFUE (tj. w procedurze wzajemnego 
monitorowania polityk gospodarczych, 
w tym budżetowych państwa członkow-
skich w obszarze wyznaczanym przez Radę 
do Spraw Gospodarczych i Finansowych 
(ECOFIN) w postaci ogólnych kierunków 
polityk gospodarczych) oraz art. 126 TFUE 
(tj. w ramach procedury unikania nadmier-
nego deficytu), jak też w rozbudowanym 
zasobie aktów prawa wtórnego (obejmują-
cego w szczególności regulacje tzw. Paktu 
stabilności i wzrostu, sześciopaku, dwu-
paku oraz Paktu fiskalnego)11. Przepisy 
te – mimo że w istotnym zakresie wpły-
wają na funkcjonowanie budżetu państwa 
i całego krajowego systemu budżetowego 
– nie determinują jego zasadniczej postaci, 
a więc również nie wpływają bezpośrednio 
i decydująco na metody i formy planowa-
nia budżetowego. Fundamentalnie jednak 
wpływają na aspiracyjność działania pań-
stwa, a przez to i cele i polityki, których fi-
nansowym zapisem jest budżet12. Poza tym, 
pośrednio wszystkie wspomniane reguły 
zmierzają do zapewnienia przejrzystości 

11 Zob. ich omówienie (na rożnych etapach rozwoju regulacji) np. [w:] G. Majone: Rethinking the Union of 
Europe Post-Crisis. Has Integration gone Too Far?, Cambridge 2014, s. 88-117; J. Kaarlejärvi: Fiscal Poli-
cy without a State in EMU? Germany, the Stability and Growth Pact and Policy Consolidation, Basingstoke 
2007, s. 2152; A. Nowak-Far: Pakt Stabilności i Wzrostu. Funkcje, działanie i przyszłość, Warszawa 2007; 
A. Nowak-Far: Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne, Warszawa 2012, s. 117-133. 

12 A. Schick: Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytical Tools?, “OECD Jour-
nal on Budgeting” Vol. 7, No. 2/2007, s. 117-118. 

13 S. Bellanca, J. Vanderhoot: International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Implementation in the 
European Union (EU) Member States, “Journal of Modern Accounting and Auditing” Vol. 10, No. 3/2014, 
s. 257-269. 

14 Dz.U. z 2021 r. poz. 305 tj., dalej także „ufp”.

systemu planowania budżetowego, zwięk-
szenia jego sterowalności, a także podwyż-
szenia poziomu rozliczalności podmiotów, 
które odpowiadają za wykonanie budże-
tu. Przez to owe wymogi przyczyniły się 
m.in. do rozpowszechnienia albo ugrun-
towania stosowania w państwach człon-
kowskich standardów sprawozdawczości 
finansowej ESA 95, a także– pośrednio 
– międzynarodowych standardów księ-
gowych IPSAS13. 

We wspomnianych regulacjach unijnych 
nie ma jednak mowy np. o żadnym obo-
wiązku wprowadzenia budżetu zadanio-
wego (jako rozwiązania systemowego) w ja-
kiejkolwiek postaci funkcjonalnej. Stąd, 
istniejące w polskiej praktyce budżetowej 
instytucje ustawy z 27 sierpnia 2009 o fi-
nansach publicznych14 – Wieloletni Plan 
Finansowy Państwa (zob. w szczególno-
ści art. 104 ufp), ustawa budżetowa (z jej 
składnikiem w postaci budżetu państwa, 
zob. art. 109 ust. 1 pkt 1 ufp) – nie muszą 
być ujmowane w postaci zadaniowej. 

Jak wspomniano, reguły wiążące system 
budżetowy UE i państw członkowskich 
znajdują się także w systemach prawnych 
samych tych państw. W Polsce, zasadni-
cze formuły powiązania zostały ustalo-
ne w ustawie o finansach publicznych 
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– konkretnie w jej dziale IV (art. 202-210), 
choć należy również zauważyć, że nie tylko 
tam, ale w całej tej regulacji. W ramach 
przepisów ustawowych, środki pochodzące 
z budżetu UE są klasyfikowane (dość nie-
spójnie) jako „środki europejskie” oraz wła-
śnie jako „środki pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej”. Zgodnie z przepisami 
ufp (art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4, 5a-5c), nale-
żą do nich środki pochodzące z funduszy 
strukturalnych UE oraz wskazanych w niej 
innych funduszy działających na podstawie 
prawa unijnego (w tym funduszy wspól-
nej polityki rolnej, funduszy inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, in-
strumentu „Łącząc Europę”); przytoczone 
tu przepisy do „środków europejskich” za-
liczają również te pochodzące z wkładów 
państw Europejskiego Stowarzyszenia Wol-
nego Handlu (EFTA) – nie stanowią one 
jednak składników budżetu ogólnego UE.

Istotną cechą środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej jest ich „za-
daniowy” charakter i odniesienie do okre-
ślonych przez prawo UE ram programo-
wania. Przez  programowanie należy 
tu rozumieć rodzaj planowania, nakiero-
wanego na zmianę określonego systemu 
społecznego, w którym wskazuje się nie 
tylko cele ogólne i szczegółowe, ale rów-
nież trajektorię zmiany i narzędzia służące 
do jej zachowania, jak również identyfikuje 
zmienne, stanowiące miary osiągniętego 
postępu realizacji zmiany oraz wskaźni-
ki, za pomocą których można je mierzyć 
w określonym czasie przed zakończeniem 
programu, w momencie jego zamknięcia, 

15 Zob. w szczególności J. D. Thompson: Organizations in Action, New York 1967, s. 55-56. 

a także – jeżeli jest to z jakichś powodów 
pożądane – po zakończeniu. 

Zapewnienie relacji pomiędzy środka-
mi pochodzącymi z budżetu Unii Euro-
pejskiej a programami, w ramach których 
mają być wydatkowane, odpowiada osią-
gnięciu pożądanej także w budżecie zada-
niowym konkretyzacji (i kontrolowalności) 
relacji pomiędzy finansowym rozliczeniem 
realizacji określonych celów administracji 
państwowej (w ramach jej kompetencji) 
a obszarem ich sprawczego oddziaływania. 
Ta pragmatycznej natury relacja zachodzi 
zatem pomiędzy instrumentem (środkami, 
których wykorzystaniu nadano odpowied-
nio zdeterminowaną poza krajowym syste-
mem prawnym, skoordynowaną strukturę), 
a celem ich użycia (obszarem oddziały-
wania z zakresu polityki publicznej, któ-
rym także nadano strukturę skoordynowa-
ną, mającą jednak wobec narzędzia pozycję 
nadrzędną, koordynującą). Przypomnijmy, 
że przez koordynację, przynajmniej w ad-
ministracji publicznej, można rozumieć 
ułożenie istotnych dla osiągnięcia określo-
nych celów danego systemu społecznego 
procesów, w logicznym (w ujęciu pragma-
tycznym) z punktu widzenia jakiegoś racjo-
nalnego modelu rzeczywistości porządku 
wobec siebie lub wobec systemu, którego 
owo „cokolwiek” jest częścią. Dodatkowo, 
należy zauważyć, że koordynację osiąga 
się przez standaryzację (ważniejszych dla 
celów danego systemu) działań, nadanie 
im formy planowej oraz zapewnienie w ra-
mach tego systemu właściwej wymiany 
informacji15. Logiczność pragmatyczną 
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systemu osiąga się zaś przez takie ułożenie 
działań podejmowanych w ramach dane-
go systemu, które najbardziej efektywnie 
i sprawnie pozwalają na osiągnięcie celu, 
co implikuje, że prawidłowo uwzględniają 
one także istniejące uwarunkowania dy-
namiczne (odnoszą się do fizycznego wy-
miaru funkcjonowania rzeczywistości) oraz 
deontyczne (dotyczą zasadniczych prawi-
deł funkcjonowania ludzi w określonych 
strukturach społecznych). 

Wpływ reguł odnoszących się do wyko-
rzystania środków pochodzących z budże-
tu UE może być jednak skupiony na bu-
dżetach tych jednostek, które realizują 
programy europejskie przy relatywnie ni-
skim poziomie ich wykorzystania w ra-
mach struktur programowania przyjętych 
w danym państwie (tj. na relatywnie ni-
skim poziomie agregacji systemu budże-
towania sektora publicznego). W odnie-
sieniu do nich mają bowiem zastosowanie 
umowne warunki dofinansowania projek-
tów, o których mowa w art. 206 ufp, od-
noszącej się w tym miejscu także do usta-
wy o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju16 oraz szeregu ustaw sektorowych17, 
które przecież zgodnie z art. 206 ust. 2 ufp 
muszą zawierać „opis projektów lub zadań, 
w tym cel, na jaki przyznano środki, i ter-
min ich realizacji” (ale z zastrzeżeniem 
ust. 6 znacząco ograniczającego zastoso-
wanie tej reguły). Możliwość zadaniowego 
ujęcia działań finansowanych w tych ra-
mach jest tym większa, że wspomniana 
już regulacja dotycząca zasad prowadzenia 

16 Dz.U. z 2021 poz. 1057 tj.
17 Odnoszących się do poszczególnych programów, instrumentów i inicjatyw finansowanych z środków budżetu 

Unii Europejskiej, wymienionych w art. 206 ust. 1 ufp. 

polityki rozwoju wręcz wymaga ich logicz-
nego, systemowego powiązania ze stra-
tegiami rozwoju kraju przyjmowanymi 
na długi i średni okres, a także z innymi 
działaniami planistycznymi w administra-
cji publicznej. 

W odniesieniu do budżetów jednostek 
wyższych poziomów organizacji teryto-
rialnej państwa tzn. budżetów, których 
dysponentami są centralne organy ad-
ministracji publicznej (a co za tym idzie, 
na wyższym poziomie agregacji systemu 
planowania budżetowego sektora publicz-
nego), a w szczególności w odniesieniu 
do budżetu państwa, nie ma już mowy 
o jakimś bezpośrednim, a przy tym rów-
nie silnym, jak ma to miejsce wobec bu-
dżetów pozostałych jednostek, wpływie 
logiki działania tych środków na formy 
czy metody jego funkcjonowania. 

Warto zauważyć, że nawet samo uw-
zględ nienie środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej, albo takich, na 
które wystarczająco silnie oddziałuje unij-
na zasada programowania, w budżetach 
wyższego poziomu organizacji państwa 
wzbudza kontrowersje przede wszyst-
kim dlatego, że z punktu widzenia unij-
nej regulacji (znajdującej pragmatyczne 
odzwierciedlenie w przepisach art. 207 
ufp dotyczących zwrotu środków) są one 
przekazywane do państw członkowskich 
właściwie jedynie warunkowo. W odniesie-
niu do budżetu państwa art. 111 ufp prze-
widuje, że zalicza się te środki do jego do-
chodów), ale pod warunkiem przekazania 
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ich na rachunek dochodów budżetu pań-
stwa. Jak się jednak zauważa, z przepisów 
ufp nie można jednoznacznie wywniosko-
wać, na jakich kontach środki te powin-
ny być ewidencjonowania, wedle jakich 
zasad gromadzone; nie jest również jasne, 
jak te środki monitorować i w jaki spo-
sób dawać sprawozdanie z ich realizacji18. 
Nie oznacza to wcale, że tych koniecznych 
wskazówek prawo krajowe nie zawiera; 
są jednak systemowo rozproszone. W od-
niesieniu do większości środków przeka-
zywanych do budżetu państwa, stosuje 
się przepisy rozdziału 4 rozporządzenia 
Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu wyko-
nywania budżetu państwa19.

Zainicjowane w Polsce praktyki doty-
czące tworzenia i funkcjonowania budżetu 
zadaniowego wynikały z głębokiej ana-
lizy praktyki innych państw. Brały rów-
nież pod uwagę realia funkcjonowania 
budżetu Unii Europejskiej oraz wymogi 
zapewnienia środkom pochodzącym z jej 
budżetu adekwatnej obsługi administra-
cyjnej, której nie dałoby się zrealizować 
bez wprowadzenia elementów budżeto-
wania zadaniowego. Ze wskazanych jed-
nak powodów, owa zasadnicza motywa-
cja mogła jedynie w bardzo ograniczonym 
stopniu odnosić się do budżetu państwa. 
Projekty wprowadzenia budżetu zada-
niowego nie wyszły jednak poza ramy 
prezentacyjne, co nie oznacza, że nie ma 

18 Zob. M. Humel-Maciewiczak, A. Nowak-Far: Komentarz do art. 202 UFP, [w:] W. Misiąg (red.): Ustawa 
o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych, Komentarz,  
Warszawa 2019, s. 681-682

19 Dz.U. z 2021 r. poz. 259 tj.
20 Przegląd problemów z tym związanych w: Ch. Sowyer: Judgment and Decision Making: Extrapolations and Ap-

plications, [w:] R. Gowda, J. C. Fox (eds.): Judgments, Decisions, and Public Policy, Cambridge 2002, s. 9-45

to żadnej wartości. Nowe praktyki wpro-
wadziły bowiem nową jakość do systemu 
planowania budżetowego. Należą do nich 
w szczególności wypracowanie określonej 
logiki organizacji systemu budżetowania 
i tworzenia budżetu państwa w układzie 
zadaniowych, stworzenie siatki definicyj-
nej systemu budżetowania zadaniowego, 
a także wprowadzenie do systemu logiki 
formułowania mierników. 

Nie oznacza to jednak, że praktyki te 
pozwoliły na osiągnięcie zadowalającego 
efektu w postaci oparcia funkcjonowania 
państwa na budżecie zadaniowym, przy 
pomocniczym uwzględnieniu budżetu tra-
dycyjnego (a nie odwrotnie). Nie wydaje 
się również, żeby wspomniane praktyki 
ugruntowały się w polskiej praktyce admi-
nistracyjnej na tyle silnie, aby administracja 
nie mogła już od nich odejść (np. z uwagi 
na zjawisko wytworzenia „zależności 
od ścieżki” (path dependence), które po-
lega na powstaniu takiej sytuacji, w której 
koszt rezygnacji z przyjętych rozwiązań 
jest zbyt wysoki. Jak już to wskazano, także 
prawo unijne nie jest wystarczająco silną 
determinantą w tym zakresie. 

Ważnym, racjonalnym motywem ostroż-
nego podchodzenia do budżetowania za-
daniowego w odniesieniu do budżetu pań-
stwa jest ten odnoszący się do zjawiska 
malejących korzyści krańcowych, obja-
wiającego się w warunkach zwiększenia 
ilości informacji20. Implikuje to, że zbytnie 
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uszczegółowienie budżetu (także zada-
niowego) może nie być korzystne z uwagi 
na zwiększające się koszty korzystania 
z niego jako narzędzia zarządzania w sfe-
rze publicznej. Koszty te mogą być jednak 
zmniejszone, gdy w systemie planowania 
korzysta się nie z dwóch równoległych sys-
temów budżetowych (tradycyjnego i za-
daniowego), lecz tylko z jednego, bardziej 
użytecznego. 

Zdolność systemu budżetowego 
Unii do wypełniania roli modelu
Ramy regulacyjne UE odnoszące się do 
tworzenia, wykonania i kontrolowania 
unijnego budżetu nie zawierają wymogu 
nadania temu systemowi postaci zadanio-
wej. Takiego wymogu nie da się wywieść 
z art. 310 TFUE dotyczącego organizacji 
budżetu UE; nie może on wynikać rów-
nież z ram prawnych wieloletniego plano-
wania finansowego UE (art. 312 TFUE), 
czy rocznego planowania budżetowego 
(art. 313-315 TFUE); nie istnieją takie wy-
mogi również w przepisach traktatowych, 
odnoszących się do wykonania budżetu 
(przede wszystkim zawartych w części 6, 
Tytule II, rozdziale 4 TFUE). Warto jednak 
zauważyć, że we wspomnianych przepi-
sach, zwłaszcza zaś tych odnoszących się 
do wykonania budżetu oraz jej kontroli, 
zawarte są zalążki logiki zadaniowej. To na 
niej oparto zamysł nasycenia elementami 
zadaniowymi budżetu unijnego w 2015 r., 
za przewodnictwa Jeana-Claude’a Junckera 
(EU Budget Focused on Results Initiative). 

Zgodnie np. z przepisem art. 317 TFUE, 
za wykonanie budżetu odpowiedzialne 
są wspólnie Komisja Europejska i państwa 
członkowskie. Zakres owej odpowiedzial-
ności ma być określony w rozporządzeniach 

budżetowych oraz w granicach środków 
przyznanych każdemu z tych podmiotów. 
Na podstawie wspomnianego przepisu, 
wykonanie budżetu odbywa się zgodnie 
z zasadą należytego zarządzania finansa-
mi, co w szczególności oznacza zapewnie-
nie przestrzegania prawa w tym zakresie, 
jak również prawidłowości ściągania do-
chodów budżetowych i dokonywania z bu-
dżetu UE wydatków – tak, aby zarządzanie 
unijnymi środkami budżetowym było go-
spodarne (tj. środki zostały zapewnione 
we właściwym czasie i w odpowiedniej 
wysokości), efektywne i skuteczne. 

Wykonanie budżetu przez KE przebie-
ga w trzech różnych schematach organi-
zacyjnych: 

 • w schemacie scentralizowanym, w ra-
mach którego budżet wykonują departa-
menty samej Komisji lub jej agencje wy-
konawcze lub inne ciała utworzone przez 
Wspólnotę;

 • w schemacie zdecentralizowanym albo 
„dzielonym”, w ramach którego zadania fi-
nansowane z budżetu ogólnego Wspólnoty 
są wykonywane przez państwa członkow-
skie (wtedy właśnie mówimy o schemacie 
„dzielonym”) lub przez kraje nieczłonkow-
skie (wtedy mamy do czynienia ze sche-
matem „zdecentralizowanym); w ramach 
takich schematów KE dokonuje kontroli 
rachunków wykonania zadań;

 • w schemacie zarządzania zadaniami 
wspólnie z innymi organizacjami mię-
dzynarodowymi. 

Rozliczenie budżetu UE jest kontrolowa-
ne przez Europejski Trybunał Obrachunko-
wy (tj. organ, którego działanie jest uregu-
lowane w art. 285-287 TFUE). Ma badać 
rachunki Unii, jak również dochody i wy-
datki wszystkich organów lub jednostek 
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utworzonych przez Unię (chyba że akty 
założycielskie tych podmiotów wyklucza-
łyby taką kontrolę). Kryterium kontroli 
ETO miały być legalność i prawidłowość 
dochodów i wydatków. Trybunał Ob-
rachunkowy ma również „upewnić się 
co do należytego zarządzania finansami” 
podlegających jego kontroli instytucji, or-
ganów i innych jednostek. ETO wspiera 
przechodzenie instytucji kontrolowanych 
do standardów budżetu zadaniowego. Jest 
to podejście naturalne, gdyż – zwłaszcza 
w kontekście wymagań programowania 
– elementy zadaniowe planowania budże-
tów jednostek korzystających z środków 
budżetowych UE w jakiejkolwiek z przy-
pisanych w owym programowaniu funkcji 
jest wręcz wymuszone. Po drugie, w od-
niesieniu do innych budżetów – ułatwia 
ich analizę i ocenę. 

W praktyce Unia Europejska działa więc 
także na podstawie wielu instrumentów 
planistycznych, które opisują jej działania 
(a jeśli chodzi o wykonywanie budżetu 
w schemacie zdecentralizowanym także 
działania państw członkowskich) wedle 
logiki zadaniowej. Wiele z nich zostało 
już wspomnianych. Warto jednak dodać, 
że przykładami tego rodzaju planowania 
są długofalowe programy rozwojowe UE 
(ujęte np. w formie priorytetów i progra-
mów Komisji Europejskiej), strategie roz-
wojowe Rady Europejskiej. W odniesie-
niu do procesu budżetowania, istotnym 
wzorcem postępowania jest przyjmowa-
nie dokumentu identyfikującego cele stra-
tegiczne UE „Statement of Goals for the 

21 Zob. zwłaszcza: European Court of Auditors, Report of the European Court of Auditors on the performance 
of the EU budget – status at the end of 2019, Luxembourg 2020, s. 9-43. 

EU Budget”, który w istotnym zakresie 
jest uwzględniany w samej strukturze bu-
dżetu unijnego. 

Także system sprawozdawczy wykonania 
budżetu jest obecnie oparty w większym 
stopniu na logice zadaniowej. Unijne roczne 
sprawozdania z zarządzania i z wykonania 
(Annual Management and Performance 
Report – AMPR, będące głównym doku-
mentem sprawozdawczym w większym 
stopniu niż jego poprzednicy (tj. tzw. spra-
wozdań podsumowujących i sprawozdań 
dotyczących artykułu 318 ( Synthesis Re-
ports i Article 318 Reports) odzwierciedla 
logikę zadaniową. Elementy zadaniowe 
w odniesieniu do budżetu ogólnego UE 
stara się również upowszechnić Trybu-
nał Obrachunkowy UE. Ten zwraca jed-
nak uwagę na pewne dysfunkcje w tym 
zakresie, zwłaszcza na trudności utrzy-
mania przez Komisję Europejską (odpo-
wiedzialną za tworzenie i wykonanie bu-
dżetu ogólnego) pełnej kontroli procesu 
budżetowego, a także właściwej jakości 
rezultatów jej działań. W szczególności 
identyfikuje problemy dotyczące odpo-
wiedniego zrównoważenia wskaźników 
(tj. nadania im właściwych wzajemnych 
proporcji odzwierciedlających wagę zja-
wisk, do których się odnoszą względem 
realizowanych polityk publicznych), atry-
bucji (tj. adekwatności przypisania wskaź-
ników do zjawisk), specyficzności (tj. wy-
kazania wystarczająco istotnego związku 
z programami) oraz aktualności21. 

System budżetowania UE nie może być 
jednak traktowany jako idealny wzorzec 
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dla państw członkowskich z tego powodu, 
że sam nie jest w pełni rozwiniętym syste-
mem budżetowania zadaniowego. Bierze 
się to z wielu powodów. Najważniejszym 
jest jego strukturalna sztywność wynika-
jąca stąd, że jest on przymusowo zrówno-
ważony i ma charakter – w dominującym 
stopniu – inwestycyjny (przy czym okre-
ślenie to należy tu rozumieć bardzo sze-
roko). Dodatkowo, w ramach zarządzania 
zdecentralizowanego, jest to budżet, który 
w istotnym stopniu ma charakter uzupeł-
niający w stosunku do tego, co budżetują 
same państwa członkowskie i nie dotyczy 
tych aspektów ich funkcjonowania, które 
odnoszą się do kwestii znajdujących się 
poza zakresem kompetencji powierzonych 
UE lub objętych finansowaniem ze środ-
ków unijnych. 

Ze wspomnianych deficytów syste-
mowych budżetowania unijnego wynika 
jednak poniekąd zaskakujący wniosek, 
że także same praktyki państw członkow-
skich muszą być, choćby uprzedzająco, 
odzwierciedlane w praktyce budżetowej 
Unii Europejskiej. Implikuje to, że system 
budżetowy UE opierałby się w większym 
stopniu na logice zadaniowej, gdyby same 
państwa szerzej stosowały tę logikę w swo-
ich systemach. 

Z tego powodu przytoczony już w tym 
opracowaniu raport OECD22 wskazu-
je nadal aktualną potrzebę zwiększenia 
„zadaniowej” zawartości budżetu UE. 
Proponuje się szersze zastosowanie pro-
cedur przeglądu wydatków w trakcie 
wykonywania budżetu, oparcie go na 

22 R. Downes, D. Moretti, S. Nicol, op.cit., s. 32-36. 

standaryzowanych kryteriach nawiązu-
jących do priorytetów politycznych UE, 
zwiększenie zgodności (w aspekcie pla-
nowania i wykonywania, a także kontroli) 
zasadniczych formuł planowania budżeto-
wego w UE, co sprowadza się do zapewnie-
nia spójności (także w odniesieniu do per-
spektywy czasowej) pomiędzy różnymi 
dokumentami planistycznymi UE, a także 
inicjatywami pozabudżetowymi, ale o do-
niosłości budżetowej (takimi jak np. EU 
Better Regulation), szersze stosowanie wy-
mogów i narzędzi monitorowania realiza-
cji programów wydatkowych UE, w tym 
wbudowania w system narzędzi monitoro-
wania strategicznego. Proponuje się także 
zwiększenie powiązań pomiędzy unijnym 
systemem budżetowym a jego krajowy-
mi odpowiednikami – co ciekawe – przez 
zapewnienie udziału w tym procesie par-
lamentów narodowych (a to ze względu 
na ich konstytucyjne zadania kontroli wła-
dzy wykonawczej nie jest propozycją nie-
uzasadnioną). 

Należy jednak podkreślić, że sformuło-
wane tu wnioski i postulaty są relewantne 
na tyle, na ile budżet krajowy, do które-
go mogą się odnosić spełnia zasadnicze 
wymogi jednolitości, tj. ujmuje, w miarę 
pełnym zakresie, wszystkie zadania i po-
lityki państwa. Nie mogą być one zatem 
uznane za mające w pełni zastosowanie 
wtedy, gdy owe zadania i polityki państwa 
są rozproszone i umieszczone poza budże-
tem, a w niektórych przypadkach nawet 
poza budżetami jednostek finansów pu-
blicznych. 
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Wnioski 
Z punktu widzenia państw członkowskich 
Unii Europejskiej zasadnicze powiązania 
ich systemów budżetowych z systemem 
budżetu ogólnego UE mają postać pasyw-
ną, w tym sensie, że nie opierają się one 
na mechanizmach, które automatycznie 
powodowałyby przechodzenie krajowych 
systemów budżetowych na jakiś model, 
będący fundamentalnie determinowany 
przez system budżetowy Unii lub przez 
prawo UE – a więc poniekąd w ramach 
powiązania pragmatycznego (wymuszo-
nego logiką związku budżetu krajowego 
z budżetem unijnym) albo deontycznego 
(wymuszonego regułą prawa unijnego). 

Najbardziej efektywnym kanałem, 
dzięki któremu logika zadaniowa prze-
chodzi z przestrzeni unijnej regulacji bu-
dżetowej do przestrzeni krajowej jest ko-
rzystanie przez państwo członkowskie 
ze środków pochodzących z budżetu UE 
oraz – w tym kontekście – realizacja przez 
państwa obowiązku zapewnienia właści-
wej gospodarki budżetowej w tym zakresie 
(co wymusza jednocześnie zastosowanie 
właściwej logiki programowania), w tym 
w szczególności obowiązku zwalczania 
nadużyć finansowych na szkodę budżetu 
ogólnego UE, zgodnie z zasadą asymilacji. 

Istotny wpływ na funkcjonowanie budże-
tów krajowych mają również prawne ramy 
zarządzania gospodarczego w Unii Euro-
pejskiej. Przepisy te – mimo że w istotnym 
zakresie wpływają na funkcjonowanie bu-
dżetu państwa i szerzej, całego krajowego 
systemu budżetowego – nie determinują jego 
postaci, a więc również nie wpływają bez-
pośrednio i decydująco na metody i formy 
planowania budżetowego. Pośrednio jed-
nak wszystkie wspomniane reguły zmierzają 

do zapewnienia przejrzystości systemu bu-
dżetowego, zwiększenia jego sterowalności, 
a także podwyższenia poziomu rozliczalności 
podmiotów, które odpowiadają za wykonanie 
budżetu. Wpłynęły także na upowszechnie-
nie zastosowania jednolitych standardów 
międzynarodowych rachunkowości budże-
towej, a w przyszłości mogą stać się czynni-
kiem sprzyjającym spopularyzowaniu metod 
budżetowania zadaniowego. 

Wpływ reguł odnoszących się do wyko-
rzystania środków pochodzących z budżetu 
UE może być jednak skupiony na budże-
tach tych jednostek, które realizują pro-
gramy europejskie na relatywnie niskim 
poziomie organizacji (a zatem i agregacji 
budżetowej) wykorzystania tych środków 
w ramach struktur programowania przy-
jętych w danym państwie. W odniesieniu 
do budżetów jednostek wyższych tj. tych, 
których dysponentami są centralne organy 
administracji publiczneju, a w szczególności 
budżetu państwa, nie ma już mowy o jakimś 
bezpośrednim, a przy tym równie silnym 
jak ma to miejsce wobec budżetów innych 
jednostek wpływie logiki działania tych środ-
ków na formy czy metody jego funkcjonowa-
nia. Pewne elementy logiki zadaniowej znaj-
dziemy jednak np. w Semestrze Europejskim, 
w którym istotne znaczenie ma planowanie 
średniookresowe i budżetowe odzwiercie-
dlenie zdarzeń o logice zadaniowej, takich 
jak np. reformy emerytalne. 

System budżetowania UE nie może być 
jednak traktowany jako idealny wzorzec 
dla systemu budżetowania zadaniowego 
państw członkowskich z tego powodu, 
że sam nie jest w pełni rozwiniętym sys-
temem. Bierze się to z wielu czynników, 
w tym w szczególności stąd, że budżet 
UE funkcjonuje według szczególnych, 
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właściwych sobie zasad (takich jak np. za-
sada równowagi), a znaczna jego część 
ma charakter uzupełniający w stosun-
ku do budżetów państw członkowskich. 
Jest to ponadto budżet, który nie doty-
czy tych aspektów ich funkcjonowania, 
które odnoszą się do kwestii znajdujących 
się poza zakresem kompetencji powierzo-
nych UE lub objętych finansowaniem bu-
dżetowym ze środków unijnych. 

Jednocześnie należy podkreślić, że ja-
kikolwiek sensowny wniosek o systemie 
budżetowania funkcji państwa, a zatem 

i powiązaniu tego systemu z systemem 
unijnym, może być formułowany jedy-
nie wtedy, gdy budżet państwa spełnia 
wymogi jego (niekoniecznie rozumianej 
absolutnie) jednolitości. Jak wiadomo, 
wymóg ten nie został w Polsce spełniony. 
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ABSTRACT
Performance-Relevant Relations Between the State Budget and the European Union’s 
General Budget – Performance Logic in Planning 
The article is intended to identify potential relations between the budget system of the 
European Union and the budget system of Poland that would have a pragmatic dimen-
sion. The budget planning system is here understood as determined basically by the 
legal regulations, and established in order to support the planning function of all public 
policies, or the majority of them, by entrusting this managerial function with a financial 
dimension. The article focuses on the fundamental features of the budget planning sys-
tem of the state and the European Union. The analysis has been made with two serious 
reservations. The first one is the difference between the budget planning system of the 
states and that of the Union – since their very budgets are related to different – as for 
the nature, scope and portfolio – planned or potentially planned public policies. This 
is due to the limited competence of the EU and the universal nature of the states. The 
other reservation is that the two budget systems compared have significant structural 
differences. The Union’s budget is unified, while the budgets of some EU states, espe-
cially that of Poland, are currently far from this standard. Therefore the assessment of 
anything referring to the relation of one of the budgets with the other must be limited 
to the elements that the scope of the state budget covers in the given state. 

Prof. Artur Nowak-Far, PhD, Economic and Social College, Warsaw School of Economics 

Key words: state budget, EU budget, performance logic, budget planning system 
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Budżet zadaniowy w  Wielkiej Brytanii, będący elementem nowego 
zarządzania publicznego, przez  ostatnie  25 lat przeszedł kilka istot-
nych przeobrażeń. Celem opracowania jest analiza zmian, jakie zaszły 
w  trakcie formowania obecnego modelu wydatkowania środków pu-
blicznych i sposobu kontroli wykonania budżetu zadaniowego. Zjedno-
czone Królestwo przyjęło wiele inspirujących rozwiązań, zachęcających 
do refleksji nad wprowadzeniem podobnych w Polsce.

Ewolucja instytucji budżetu 
zadaniowego w Wielkiej Brytanii

Nowe zarządzanie publiczne

PATRYCJA ZAWADZKA

Uwagi ogólne
Według literatury pierwszym kra-
jem, w którym rozpoczęto systemo-
we wdrażanie pomiarów skuteczności 
wydatkowania środków publicznych 
na realizację przez administrację pań-
stwową ściśle określonych zadań, były 
Stany Zjednoczone Ameryki Północ-
nej. Uczyniono tak w następstwie prac 

1 Report to the Congress on Budgeting and Accounting, Hoover Commission, United States, COE 1949,  
176-177. Szerzej m.in. A. Schick: The road to PPB: The stages of budget reform, “Public Administration Re-
view”, nr 26(4)/1966, s. 250 i n.; D. W. Williams, Performance measurement and performance budgeting in 
the United States in the 1950s and 1960s. Conference of the European Group of Public Administration, 2004, 
s. 7-8; cyt. za H.P. Nguyen, Performance budgeting. Its rise and fall, “Munich Personal RePEc Archive Paper”, 
nr 9345/2007, s. 94. Zob. M. Sułek: Programowanie gospodarczo-obronne, Warszawa 2008, s. 194 i n.; 
U. Zawadzka-Pąk: [w:] Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji, red. 
E. Ruśkowski, Białystok 2010, s. 27-28.

tzw. pierwszej komisji Hoovera, która 
połączyła informacje o wynikach de-
cyzji budżetowych (1949 r.)1. Metoda 
zarządzania finansami publicznymi, ma-
jąca na celu jak najbardziej efektywne 
wydatkowanie środków jest obecnie po-
wszechnie wdrażana w większości kra-
jów o rozwiniętej gospodarce rynkowej. 
Budżet zadaniowy (określany po an-
gielsku termianami: performance bud-
geting, performance based budgeting, out 
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budgeting2, output based budgeting, re-
sults budgeting, results-based budgeting) 
jest planem finansowym uchwalanym 
na rok budżetowy, stosowanym na róż-
nych poziomach podziału poszczegól-
nych państw. Przyjęta ją w wielu krajach 
członkowskich Organizacji Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
na początku lat 90. ubiegłego wieku. 
Jej istota polega na zbieraniu i opraco-
wywaniu informacji o rezultatach osią-
ganych przez administrację publiczną, 
wykorzystaniu tych danych w proce-
durze budżetowej oraz podczas decyzji 
o wydatkowaniu środków publicznych 
w kolejnych latach budżetowych. Za-
lecenia dotyczące jej wdrożenia wy-
stosowała m.in. Komisja Europejska3. 

Zgodnie z powszechnie przyjętą defi-
nicją sformułowaną przez OECD, budżet 
zadaniowy jest formą budżetowania, która 
łączy wydatkowanie środków z mierzal-
nymi rezultatami4. Podstawą jest odpo-
wiednie zdefiniowanie zadań, mające 
na celu osiągnięcie uprzednio określonych 
celów. To metoda polegająca na powiązaniu 

2  W przeciwieństwie do tradycyjnego budżetu, określanego w krajach anglosaskich mianem input budge-
ting, zakładającego co do zasady równy podział środków publicznych (E. Juchniewicz, Budżet zadaniowy,  
[w:] Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, wyd. 3, Warszawa 2018, s. 413).

3 Szerzej: Budżet zadaniowy w administracji publicznej, M. Postuła, P. Perczyński (red.), Warszawa 2010, s. 22 i n.
4 OECD Budget Practices and Procedures Survey, OECD, Paris 2006, s. 26.
5 A. Mielcarz: Modernizacja budżetowania zadaniowego (GPRAMA) jako działanie podejmowane przez 

administrację prezydenta Obamy w celu racjonalizacji finansów publicznych w Stanach Zjednoczonych,  
[w:] Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, B. Woźniak, M. Postuła (red.), Warszawa 2012, s. 173.

6 T. Curristine: Government performance: lessons and challenges, “OECD Journal on Budgeting”, No. 5(1)/ 
2005, s. 127-151; A. Schick: The performing state: reflection on an idea whose time has come but whose 
implementation has not, “OECD Journal on Budgeting”, No. 3(2)/2003, s. 71-103; A. Schick, The meta-
morphoses of performance budgeting, “OECD Journal on Budgeting” 2014, No. 13(2)/2014, s. 1-31.

7 M. Postuła: Budżet zadaniowy w Polsce – osiągnięcia i wyzwania, “Studia Biura Analiz Sejmu”, nr 1(33)/ 2013, s. 60 
i cyt. tam Performance Budgeting in OECD countries, T. Curristine (red.), OECD, Paris 2007. Zob. także Budget Re-
view: Germany, “OECD Journal On Budgeting” 2014, Vol. 2, <www.Budget-Review-Germany.pdf (oecd.org)>, s. 39.

8 Szerzej: T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy 
w Polsce, Warszawa 2009.

informacji dotyczącej efektów z budże-
tem5. Pomiar realizacji tych zadań nastę-
puje na podstawie wcześniej określonych 
mierników. Budżetowanie zadaniowe przy-
jęło się jako elastyczny termin oznaczający 
łączenie informacji zadaniowych i budże-
towania w sektorze publicznym6. Wyróżnia 
się trzy kategorie (stadia) praktycznego 
wykorzystania informacji efektywno-
ściowej w ramach gospodarki budżeto-
wej, tj. budżet prezentacyjny (presenta-
tional performance budgeting); planowanie 
wydatków oparte na informacjach efek-
tywnościowych (performance-informed 
budgeting) oraz planowanie bezpośrednie 
(kalkulatywne) na podstawie osiągniętych 
wyników7 (direct (formula) performance 
budgeting). W Polsce budżet zadaniowy 
na obecnym etapie ma przede wszystkim 
charakter informacyjny, natomiast w za-
łożeniu ma być rozwijany w kierunku in-
formacji o efektywności. 

Planowanie zadaniowe oddziałuje na 
przejrzystość finansów publicznych i po-
maga ukazać, jakie cele rzeczywiście osiąga 
się za pieniądze podatników8. Nie budzi 
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wątpliwości, że budżetowanie jest proce-
sem politycznym9 i decyzje są podejmowa-
ne przy uwzględnieniu określonych celów.

Element nowego 
zarządzania publicznego 
W Europie wdrażanie budżetu zadaniowe-
go pozostawało pod wpływem rozwiązań 
z zakresu polityki biznesowej. Początkowo 
określano je mianem nowego zarządza-
nia publicznego10 (ang. New Public Ma-
nagement – NPM), a obecnie rozwijane 
jest jako koncepcja współzarządzania11. 
Oznacza ona przejście od administrowa-
nia, bazującego na sztywnych procedu-
rach i wpływach politycznych (tzw. model 
biurokratyczny), do zarządzania oparte-
go na ekonomicznej ocenie efektywności 
działania i wykorzystaniu mechanizmów 
rynkowych (tzw. model menedżerski)12. 

Do Wielkiej Brytanii należy niewąt-
pliwe pierwszeństwo we wprowadzaniu 
rozwiązań zaliczanych dzisiaj do nowe-
go publicznego zarządzania. Zainicjował 
je w 1979 r. rząd Margaret Thatcher, od-
stępując od doktryny ekonomicznej Johna 
M. Keynesa i przyjmując program ekono-
miczny Nowy wymiar (The New Right), 
oparty na ideach wolnego rynku Friedricha 
A. Hayeka i Miltona Friedmana13.

9 R. Raudla: Performance Budgeting [w:] Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and 
Governance, red. A. Farazmand, Springer 2018, s. 4535.

10 Szerzej: J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, Wrocław 2005.
11 K. Marchewka-Bartkowiak: Nowe zarządzanie publiczne, „Infos” Biuro Analiz Sejmowych, nr 18/2014, s. 1.
12 ibid.
13 J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, w: Jednostka, państwo, 

administracja. Nowy wymiar, red. E. Ura, Rzeszów 2004, s. 269.
14 <https://www.gov.uk/government/publications/comprehensive-spending-review-1998>
15 B. Gostomczyk, Budżet zadaniowy w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 53/2012, s. 471.
16 T. Blair, Comprehensive Spending Review. New Public Spending Plans 1999-2002, London 1998, s. 4.

Przegląd wydatków
W Wielkiej Brytanii praktyczne zasto-
sowanie budżetu zadaniowego ma miej-
sce od ponad dwóch dekad. W 1997 r. 
do władzy doszła Partia Pracy (Labour 
Party), której przewodził Tony Blair. Nie-
długo po zmianie gabinetu, w 1998 r., 
opracowano pierwszy Przegląd wydat-
ków (Spending Review – dalej jako SR), 
który w formie białej księgi został wyda-
ny pod nazwą „Całościowego przeglądu 
wydatków – nowe plany wydatków pu-
blicznych 1999–2002” (Comprehensive 
Spending Review. New Public Spending 
Plans 1999–2002 – CSR)14. Przyjmu-
je się, że od tego momentu w Wielkiej 
Brytanii funkcjonuje budżet zadaniowy15. 
We wstępie białej księgi z 1998 r. napi-
sano, że celami nowoutworzonego rządu 
było przede wszystkim: podniesienie stan-
dardów w szkołach, odbudowa systemu 
służby zdrowia (National Health Service 
– NHS), poprawa transportu publicznego 
i walka z przestępczością, „aby Wielka Bry-
tania była lepszym miejscem do życia”16.

Biała księga miała charakter programo-
wy, dotyczyła wszystkich obszarów funk-
cjonowania państwa. Wyznaczała priory-
tety dla rządu, określając cele strategiczne 
oraz trzyletnie plany limitów środków dla 
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poszczególnych departamentów (resortów). 
W dokumencie przedstawiono również ogól-
ne plany dla każdego departamentu na naj-
bliższe trzy lata oraz nowe, strategiczne 
podejście do wydatków publicznych. Każ-
demu z wyznaczonych obszarów przypisano 
szczegółowe umowy o świadczenie usług 
publicznych (public service agreements 
– PSAs). Dotyczyły sposobu wydatkowa-
nia przekazywanych poszczególnym de-
partamentom całkowitych kwot, ze wska-
zaniem przedmiotu umowy, pożądanych 
wyników i celów, które te jednostki zgo-
dziły się osiągnąć. Umowy o świadczenie 
usług publicznych były zawierane między 
departamentami a Ministerstwem Skarbu. 
Cele strategiczne od tego czasu były okre-
ślane w Przeglądzie wydatków i wyrażane 
w postaci umów o świadczenia publiczne. 
Umowy te zawierano obligatoryjnie, zgodnie 
z odgórnym planem. Stanowiły dla departa-
mentów zobowiązanie do wykonania okre-
ślonego zakresu usług. Podpisanie umów 
było koordynowane przez Ministerstwo 
Skarbu, które współuczestniczyło w usta-
laniu wymogów dotyczących efektywności 
(priorytetów, celów strategicznych i opera-
cyjnych). Wskazywało też rezultaty, jakie 
miały być osiągnięte w wyniku zaplanowa-
nych wydatków. Już na samym początku 
przygotowano 600 umów. Kolejne określały 
nowy przedmiot wydatkowania środków 
publicznych oraz wymierne cele dotyczące 
wydajności i skuteczności.

Dokumentami, które doprecyzowywa-
ły umowy o świadczenia publiczne były 

17 Niniejszy akapit – zob. B. Gostomczyk, Budżet zadaniowy..., op.cit., s. 471.
18 N. Panchamia, P. Thomas, Public Service Agreements and the Prime Minister’s Delivery Unit, Institute for 

Government, case study. pdf <https://instituteforgovernment.org.uk>, s. 2-4.

ministerialne: dokumenty inwestycyjne, 
plany dostarczania usług, a także tzw. noty 
techniczne. Przeprowadzone w tym okre-
sie kontrole wydatkowania środków pu-
blicznych miały miejsce przede wszyst-
kim na podstawie corocznych raportów 
z wykonania założonych celów, przygo-
towywanych wiosną i przedstawianych 
parlamentowi. Uzupełnienie stanowił je-
sienny raport wykonania. Wadą tego sys-
temu było ustalanie celów, mierników 
i sporządzanie raportów jedynie przez 
rząd, co mogło doprowadzić do braku 
obiektywizmu w dokonaniu oceny z re-
alizacji, dlatego analizy planów wyko-
nania przeprowadza również w ramach 
audytu zewnętrznego odpowiednik pol-
skiej Najwyższej Izby Kontroli – Kra-
jowy Urząd Kontroli (National Audit  
Office – NAO)17.

Kolejny etap przemian budżetu zadanio-
wego w Wielkiej Brytanii otworzyła druga 
kadencja T. Blaira, tj. rok 2001, w którym 
postawiono na zwiększenie efektywności 
umów i utworzono w Urzędzie Rady Mi-
nistrów specjalną rządową jednostkę za-
rządzającą Prime Minister’s Delivery Unit 
(PMDU). Stała się ona ważną instytucją 
planowania zadaniowego. 

Po zmianie władzy w maju 2010 r. rząd 
koalicyjny (Partii Konserwatywnej i Liberal-
nych Demokratów) zniósł umowy o świad-
czenie usług publicznych oraz PMDU 
i wprowadził Plany reform strukturalnych 
(The Structural Reform Plans)18. Opraco-
wano wówczas także departamentowe 
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plany biznesowe (Departmental Business 
Plans)19, które stanowiły przejaw poglądu, 
że rząd nie może zobowiązać się do wyników 
(outcomes), a jedynie do nakładów (inputs). 
Od czasu ich pierwszej publikacji, departa-
mentowe plany biznesowe były kilkakrotnie 
aktualizowane. Miało to umożliwić poszcze-
gólnym departamentom dodawanie nowych 
działań lub usuwanie nieaktualnych. Choć 
zlikwidowano PMDU, to jej pracownicy 
(i te same narzędzia stosowane) działają 
nadal w Jednostce Wdrożeniowej.

Kontrola wydatkowania 
środków publicznych

Podstawą kontroli wydatkowania środ-
ków publicznych w Wielkiej Brytanii jest 
przywołany wcześniej Przegląd wydat-
ków, który sporządza się – odpowiednio 
– na okres dwu- lub trzyletni. Określa 
on limity wydatków dla poszczególnych 
departamentów. Ściśle związane z nim 
były również wspomniane wyżej umowy 
o świadczenia publiczne (PSAs). Przyjęty 
model odzwierciedla naczelną dyrekty-
wę value for money (dosłownie: wartość 
za pieniądze), której istotą jest uzyski-
wanie jak najlepszych realnych efektów 
końcowych (outcomes) wydatkowania 
środków publicznych (efektywność 
i skuteczność) w odniesieniu do ponie-
sionych kosztów (resources). Wartości 

19 Ibid., s. 9. i cyt. tam Stephen, J., Bouchal, P., D. Bull, Annual commentary and analysis on the size, shape 
and performance of Whitehall, Institute for Government, “Whitehall Monitor” August 2013, s. 57-66.

20 Z. Noman, Performance Budgeting in the United Kingdom, “OECD Journal on Budgeting” nr 1/2008, s.2.
21 Podobna sytuacja ma miejsce w Nowej Zelandii. J. Supernat: Administracja publiczna w świetle koncepcji 

New Public Management, [w:] Jednostka, państwo…, op.cit., s. 469 i cyt. tam D. F. Kettl: The Global Revo-
lution in Public Management: Driving Themes, Missing Links, “Journal of Policy Analysis and Management”, 
nr 3/1997, s. 448.

22 A. Shan, C. Shen, A Primer on Performance Budgeting, Bank Światowy, <www.siteresources.worldbank.org>.
23 ibid. Tak też w Nowej Zelandii.

są wyrażone w formie kwotowej albo ilo-
ściowej (np. liczba porad, liczba odpo-
wiedzi na skargi, liczba odebranych połą-
czeń telefonicznych wyrażonych w GBP). 
Przez kategorię „wytwórczości” (outputs) 
rozumie się produkty końcowe, towary 
lub usługi wytworzone przez organiza-
cję w celu dostarczenia do konsumenta 
(np. liczba skutecznych zabiegów medycz-
nych albo operacji). Wyniki (outcomes) 
to wpływ lub konsekwencje działań rządu 
dla społeczności lub jednostki, zwykle 
odzwierciedlające to, co stara się osiągnąć 
(np. dłuższa średnia długość życia, lepszy 
stan zdrowia obywateli)20.

Warto wskazać, że w Wielkiej Brytanii 
kierownicy agencji rządowych są zatrud-
niani na podstawie umów i wynagradzani 
odpowiednio do osiągniętych wyników 
i zwalniani, jeżeli wyniki nie są odpo-
wiednio dobre21. Ponoszą zatem odpo-
wiedzialność za realizację określonych 
z góry celów22. Efekty wydatkowania 
środków publicznych ocenia się nie tylko 
przez pryzmat jakości usług świadczo-
nych przez administrację publiczną, ale 
także na podstawie tego, czy korzystnie 
wpływają na życie obywateli. Różnice po-
między outputs, tj. świadczeniem usług, 
i outcomes, czyli wpływem usług na ja-
kość życia, eksponuje się bardzo mocno, 
dając pierwszeństwo „produkcji” usług23.
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Koncepcja wyraźnie koresponduje z defi-
nicją budżetu zadaniowego według Banku 
Światowego, według której jest to rodzaj 
budżetu zawierającego cele, koszty pro-
gramów i związane z nimi działania. Reali-
zacja działań umożliwi osiągnięcie celów 
i rezultatów oraz świadczenie usług zapla-
nowanych osobno dla każdego programu. 
Na budżet zadaniowy składają się:

 • cele programów;
 • środki (ang. inputs) – dochody, które 

przyczyniają się do wytworzenia produk-
tów i świadczenia usług;

 • produkty (ang. outputs) – rezultaty mie-
rzone w perspektywie krótkoterminowej 
(tj. dobra i usługi wytworzone lub świad-
czone przez administrację publiczną);

 • rezultaty (ang. outcomes) – efekty i kon-
sekwencje działań publicznych na rzecz 
społeczeństwa mierzone w perspektywie 
długoterminowej;

24 A. Shan, C. Shen, A Primer on…, op.cit., s. 2–3.
25 Choosing the Right FABRIC: A Framework for Performance Information, London 2001.
26 Początkowo opublikowany w 2017 r. jako część Raportu Sir Michaela Barber’a ‘Delivering better outcomes 

for citizens: practical steps for unlocking public value’.
27 The Public Value Framework: with supplementary guidance, HM Treasury, London 2019, Public Value Frame-

work with supplementary guidance, <https://publishing.service.gov.uk)>. 

 • zasięg – liczba osób, które coś zyskały lub 
straciły na skutek realizacji danego programu24.

Kolejny etap kształtowania się obowiązują-
cego modelu budżetu zadaniowego w Wiel-
kiej Brytanii wyznaczył rok 2001. Opubliko-
wano w nim „Ramy informacji o wynikach” 
(Framework for Performance Information25). 
Dokument stanowił efekt prac Ministerstwa 
Skarbu, Urzędu Rady Ministrów, Krajowego 
Urzędu Kontroli, Komisji Audytu i Urzędu 
Statystyk Krajowych. Dokument dotyczą-
cy doskonalenia budżetu zorientowanego 
na rezultaty budżetu zadaniowego został 
zmieniony w 201726, a następnie wydany 
w 2019 roku w formie „Ram wartości pu-
blicznej i dodatkowych wytycznych” (Pu-
blic Value Framework and supplementary 
guidance)27. Stanowi praktyczne narzędzie 
do zrozumienia, w jaki sposób środki pu-
bliczne powinny być wydatkowane w celu 
realizacji określonej polityki lub projektu. 

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 1. Schemat brytyjskiego modelu „wartość za pieniądze” (Value for money)
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Główne kryteria wpływające na tzw. 
wartość publiczną zostały pogrupowane 
w ramach czterech filarów tworzących 
strukturę ramową. Powinny być one ko-
lejno rozważane przed wydatkowaniem 
środków publicznych (rys. 2).

Filar pierwszy – „osiąganie rezultatów” 
– koncentruje się na określeniu celu. Na-
leży wskazać, jakie nadrzędne cele chce 
osiągnąć organ publiczny oraz jak będzie 
monitorował dążenie do ich pełnej reali-
zacji. Filar drugi jest związany z zarządza-
niem nakładami finansowymi. Obejmuje 
zadania dotyczące zarządzania środkami 
publicznymi. Filar trzeci to angażowanie 
obywateli, w tym potencjalnych użyt-
kowników. Stanowi przejaw potrzeby 

przekonania podatników o wartości do-
starczanej przez wydatkowanie środków 
publicznych. Dąży się do zaangażowania 
użytkowników usług. Filar czwarty do-
tyczy tzw. rozwijania zdolności systemu. 
W jego ramach podkreśla się długotermi-
nową stabilność projektu oraz znaczenie 
zarządzania nim.

W ramach każdego z czterech filarów 
przewidziano krótki wykaz pytań, które 
mają pomóc podmiotom publicznym okre-
ślić zasadność i wysokość wydatkowania 
środków publicznych, jak też przeanali-
zować wiele potencjalnych scenariuszy 
postępowania z nim – od powzięcia de-
cyzji do finalizacji projektu bądź zada-
nia. Najistotniejsze są jednak wskazówki 

Rysunek 2. Struktura Ram wartości publicznej (Public Value Framework)

Źródło: Opracowanie Opracowanie własne na podstawie The Public Value Framework with supplementary..., s. 6.
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dotyczące sposobu dokonania oceny ob-
szaru wydatków28.

Jak już wskazano, ważnym elementem 
rozliczania budżetu zadaniowego w Wielkiej 
Brytanii są Przeglądy wydatków. Aktualny 
Spending Review 2020 (SR 2020)29 ustala 
budżety departamentów na lata 2021–22. 
Określeniu celów związanych z wydajnością 
na początku cyklu budżetowego wymaga 
następnie raportowania wyników ich reali-
zacji i zakresu, w jakim cele zostały osią-
gnięte po zakończeniu roku budżetowego. 
Oczekuje się, że tego typu model przyczyni 
się do zwiększania świadomości i pozwoli 
najlepiej zobrazować, ile rzeczywiście kosz-
tują poszczególne programy podejmowane 
przez rząd oraz jakie korzyści przynoszą.

Zarządzanie środkami 
publicznymi
Aspekty podmiotowe i przedmiotowe

Nie budzi wątpliwości, że podmioty sek-
tora publicznego powinny mieć dobrej ja-
kości mechanizmy zarządzania wewnętrz-
nego oraz należyte zarządzanie środkami 
publicznymi. Odpowiednie delegowanie 
zadań i skuteczne mechanizmy sprawoz-
dawczości wewnętrznej powinny za-
pewniać możliwość śledzenia prawidło-
wej realizacji zadań. Nacisk kładziony 
jest zwłaszcza na dobre praktyki dotyczą-
ce pozyskiwania i zarzadzania zasobami 
oraz aktywami; sferę zatrudniania i za-
rządzania personelem; powstrzymywanie 

28 The Public Value Framework..., op.cit., s. 10.
29 Spending Review 2020, Presented to Parliament by the Chancellor of the Exchequer by Command of Her 

Majesty, November 2020, CP 330, Red Book Proof of Concept, <www.publishing.service.gov.uk>. 
30 Managing Public Money, HM Treasury, May 2021, <https://MPM_Spring_21__without_annexes_180621.pdf.>, s. 20.
31 ibid, s. 31.
32 Zob. C. Pollitt: Performance information for democracy the missing link?, “Evaluation” nr 12/2006.

marnotrawstwa, oszustw i innych nadużyć. 
Szczególne obowiązki w zakresie sprawoz-
dawczości ma administracja rządowa, 
zwłaszcza wobec parlamentu30.

Realizacja każdego projektu finansowa-
nego ze środków publicznych wymaga in-
dywidualnego podejścia i analizy towarzy-
szących mu okoliczności. W opracowanym 
przez Ministerstwo Skarbu dokumencie 
„Zarządzanie środkami publicznymi” Ma-
naging Public Money (maj 2021)31, przed-
stawiono listę kontrolną pytań, na które na-
leży odpowiedzieć wydatkując środki pu-
bliczne (patrz tabela 1, s. 101). Powinna 
znajdować zastosowanie nie tylko na szcze-
blu centralnym, ale we wszystkich jed-
nostkach wydających fundusze publiczne.

Istotną rolę odgrywają o informacje o wy-
nikach (performance information). Odno-
szą się do cyklicznych danych opisujących 
produkty i wyniki programów publicznych 
oraz organizacji wydatkowania środków 
publicznych32. Nierzadko są generowane 
przez systemy komputerowe i w ramach 
szczególnego rodzaju procesów mających 
na celu wytworzenie takich informacji. 
Tak wytworzone „produkty” stanowią re-
zultat realizacji programów rządowych 
i obietnic politycznych.

Wnioski
Budżetowanie zadaniowe nieustannie stoi 
przed kilkoma podstawowymi wyzwa-
niami. Po pierwsze, trudno jest mierzyć 
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Tabela 1. Czynniki, które należy rozpatrzyć planując poszczególne rodzaje polityki 
lub projekty zgodnie z „Zarządzaniem środkami publicznymi”

PLANOWANIE:

Czy propozycja została oceniona pod kątem alternatywnych opcji, włącznie z powstrzymaniem się 
od działania?

Czy przed pełnym wdrożeniem należy przeprowadzić testy pilotażowe?

Czy sposób zarządzania jest uzgodniony i jasno udokumentowany? Czy wszystkie szanse i ryzyka 
były systemowo rozważone? Czy proces zmian jest odporny na ewentualne niepowodzenia? Jakie 
nieprzewidziane okoliczności mogą się pojawić?

Czy zamierzona interwencja jest proporcjonalna do zidentyfikowanej potrzeby?

Jakie standardy powinny zostać osiągnięte? Jak będzie monitorowana i szacowana wydajność?

Czy wniosek można uprościć bez utraty funkcjonalności?

Jeżeli jest zaangażowany partner (partnerzy), to czy podział obowiązków jest odpowiedni?

Czy proponowane rozwiązanie będzie wydajne, efektywne i zapewni dobry stosunek jakości do ceny?

Czy polityka jest zrównoważona w najszerszym tego słowa znaczeniu? Czy powinna zawierać klauzulę 
wygaśnięcia?

Czy planowana działalność spełnia wysokie standardy uczciwości, integralności i rzetelności?

Czy projekt przyniesie pożądany rezultat w stosunku do nakładów czasowych i kosztów?

Czy księgowy ocenia inicjatywę jako zgodną ze standardami sektora publicznego?

URUCHAMIANIE:

Czy jest wymagana wcześniejsza zgoda? Jeśli tak, to jaka?

Jak będzie funkcjonowało zarządzanie wewnętrzne i delegowanie? Czy to będzie efektywne? 
Czy to jest przejrzyste? Czy powinien za nie odpowiedać urzędnik wyższego stopnia?

Czy jest odpowiednie ustawodawstwo? Jeżeli nie, to co jest potrzebne, żeby działanie było zgodne 
z prawem?

W jaki sposób projekt będzie finansowany? Czy są środki na pokrycie szacowanych wydatków? 
Czy należy pobierać opłaty w celu sfinansowania usługi? Czy opłaty są zgodne z prawem?

Czy proponowane działanie należy do kompetencji osób oddelegowanych z departamentu?

Jakie techniki finansowe zostaną wykorzystane do wdrożenia, wykonywania i eksploatacji projektu?

Czy techniki zarządzania projektami i programami mogą być przydatne?

W jaki sposób planowane nowe rozwiązania będą monitorowane i jak będzie mierzona wydajność?

W jaki sposób informacja zwrotna będzie wykorzystana do poprawy wyników (outcomes)?

Czy projekt zapobiega nadużyciom i przeciwdziała oszustwom? Jakie zabezpieczenia (środki ostrożności) 
są potrzebne?

Czy oszacowano ryzyko oszustwa? 

Jak będą monitorowane ryzyka towarzyszące wydatkowaniu środków?

Jaka interwencja będzie możliwa, jeżeli sprawy potoczą się w niezaplanowany sposób?

Czy byłoby możliwe szybkie odzyskanie sprawności w wyniku nieszczęśliwych wypadków?
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wyniki w sektorze publicznym. Można 
porównywać poszczególne okresy spra-
wozdawcze, ale przeważnie nie dadzą one 
odpowiedzi na pytanie o efektywność wy-
datkowania środków publicznych. Po dru-
gie, efektywne zarządzanie środkami pu-
blicznymi powinno wynikać z połączenia 
rzetelnych informacji o realizacji zadań, 
pomiarów wydajności. Właściwa realizacja 
budżetu zadaniowego wymaga prawidło-
wego zdefiniowania celu wydatkowania 
publicznych funduszy, raportowania oraz 
kontroli wykonywania oraz wykonania. 
Informacja o wynikach nie rozwiąże pro-
blemów, które są spowodowane brakiem 
efektywnej realizacji zadań. Po trzecie, 
zmiany w budżecie zadaniowym w Wiel-
kiej Brytanii wskazują, że podstawowe 
znaczenie mają jasno określone cele. 

Po czwarte, bardzo ważne jest zaangażo-
wanie właściwych pracowników do kon-
kretnych zadań oraz opisanie, w jaki sposób 
poszczególne osoby pomagają wykonywać 
je i osiągać pożądane efekty. W sytuacji, 
gdy zarządzający środkami publicznymi 
wiedzą, że wysokość ich budżetu zależy 
od wyników, mają motywację do efektyw-
niejszej pracy.

Omówiona w artykule ewolucja budżetu 
zadaniowego ukazuje, że w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza rzetelne wydatkowanie środ-
ków publicznych w Wielkiej Brytanii było 
wyzwaniem dla poszczególnych rządów. 
Budżetowanie na podstawie nakładów, 
zwłaszcza bardzo szczegółowej klasyfikacji 
budżetowej, w większości powoduje mar-
nowanie środków publicznych. Precyzyjna 
odpowiedź na pytanie: do zrealizowania 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

W jaki sposób parlament powinien być informowany o projekcie i na bieżąco o postępach?

Jakie cele zostaną wykorzystane? Czy ich zakres jest wystarczająco określony?

Czy wymagany jest dostęp publiczny? W jakiej formie?

Czy polityka lub usługa są uczciwe i obiektywne?

Czy administrowanie będzie otwarte, przejrzyste i przystępne?

Czy powinny istnieć standardy klienta? W jaki sposób skargi są wykorzystywane do poprawy wydajności?

Czy należy poczynić ustalenia dotyczące rekompensaty w sytuacji nieprawidłowej dostawy?

Czy wymagane są szczególne procedury dotyczące egzekwowania wykonania projektu? Czy będą 
adekwatne? Jeśli tak, czy jest to proporcjonalne?

Czy jest potrzebny mechanizm odwoławczy?

Czy są potrzebne dodatkowe regulacje prawne?

WYCIĄGANIE WNIOSKÓW:

Jakie ustalenia dotyczące audytu (wewnętrznego lub zewnętrznego) są zamierzone?

Jakie informacje o aktywności zostaną opublikowane? W jaki sposób i jak często?

Kiedy i w jaki sposób polityka lub projekt zostaną ocenione w celu oszacowania kosztów i korzyści 
oraz podjęcia decyzji, czy powinny być kontynuowane, dostosowane, zastąpione, czy zaniechane?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Managing Public Money.
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jakich celów dążą organy publiczne, po-
zwala określić priorytety finansowania 
różnych zadań i wybrać najlepszy sposób 
wydatkowania. Interesującym przykła-
dem odgórnego określenia celów dla po-
szczególnych departamentów w Wielkiej 
Brytanii były umowy o świadczenie usług 
społecznych. Zbytnia centralizacja w kon-
tekście budżetu zadaniowego nie jest jed-
nak efektywnym rozwiązaniem. 

W Polsce – w ramach budżetu zadanio-
wego – dysponujemy obecnie klasyfikacją 
zadań oraz bazą mierników wykonania 
zadań i nie budzą one dużych kontrower-
sji. Działania kontrolne NIK wykazały, 
że w Polsce w ostatnich latach Minister 
Finansów dobrze określał cele, jak również 
mierniki w ramach budżetu zadaniowe-
go33. Przeprowadzona w artykule analiza 
prowadzi do wniosku, że dużą pomocą 
dla dysponentów w zakresie celowego 
i efektywnego wydatkowania środków 
budżetowych może być lista czynników 
(okoliczności), które należy rozpatrzyć pla-
nując wydatki. Wzorem może być ta z do-
kumentu „Zarządzanie środkami publicz-
nymi”. Podkreślić należy, że okoliczności, 
które dysponent powinien zweryfikować, 

33 Zob. Informacja o wynikach kontroli: Planowanie i realizacja zadaniowego układu wydatków w kontekście 
reformy systemu budżetowego, KBF.430.0152020, nr ewid. 161/2020/P/19/008/KBF, Departament Bu-
dżetu i Finansów NIK, Warszawa 2020, s. 13; wcześniej mierniki były w bardzo dużym stopniu niejednorodne 
– zob. kontrola budżetu zadaniowego: Informacja o wynikach kontroli: Wdrażanie budżetu państwa w ukła-
dzie zadaniowym – ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości, KAP-4101-01/2011, 
nr ewid. 27/2012/P/11/001/KAP, NIK, Warszawa 2011, s. 10.

powinny odnosić się nie tylko do etapu 
planowania, ale i uruchamiania projektu. 
Musi on też wyciągać wnioski na przy-
szłość, by efektywniej wydatkować środki 
publiczne i stanowić lepsze prawo (i to za-
równo na szczeblu centralnym, jak i sa-
morządowym, a także plany finansowe 
jednostek sektora finansów publicznych). 
Budżet zadaniowy powinien być formą 
zarządzania przez określanie celów i wy-
datkowanie środków publicznych w spo-
sób efektywny, przejrzysty i gospodar-
ny. Powierzanie konkretnych zadań ściśle 
określonym osobom, które ponoszą od-
powiedzialność za sposób ich realizacji 
to warunek sine qua non prawidłowego 
wydatkowania środków. Budżet zadanio-
wy powinien być bowiem ukierunkowany 
na efektywne wykonywanie świadczeń 
dla społeczeństwa.

prof. dr hab. PATRYCJA ZAWADZKA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Uniwersytet Wrocławski,
członek Kolegium NIK w latach 2018–2021
ORCID: 0000-0003-3044-5783

Słowa kluczowe: budżet zadaniowy, Wielka Brytania, informacja o wynikach, kontrola wydatków 
publicznych, zarządzanie środkami publicznymi
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ABSTRACT
Evolution of Performance Budgeting in the United Kingdom – New Public Management
The history of performance budgeting in the United Kingdom, as an element of public 
management, dates back to 1998 when the “Expenditure Review” White Paper was 
elaborated. Within each department established in the state, an obligation was introdu-
ced to sign specific contracts for public services. The article also discusses the way for 
implementing the “value for money” directive and the documents that now provide the 
framework for effective public funds management. The main criteria that have an impact 
on the so called public value have been grouped within four pillars that constitute the 
framework. The areas indicated should be subject to consecutive analyses before bud-
getary money spending. The article also presents the paper of the Treasury of May 2021 
entitled Managing Public Money, which contains, among other, a checklist with questions 
that should be answered before projects financed with public funds are implemented. 
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of Wrocław, Member of the NIK Council in 2018–2021

Key words: performance budget, United Kingdom, pronouncement on audit results, public 
funds management 
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Dyskusję otworzył prezes NIK Marian 
Banaś, który przypomniał, że w ostatnich 
dziesięciu latach Najwyższa Izba Kontroli 
przeprowadziła kilka kontroli dotyczących 
funkcjonowania budżetu zadaniowego 
w kontekście efektywności i rozliczalności 
wydatków publicznych oraz prowadzenia 
kontroli zarządczej. Stwierdzone nieprawi-
dłowości były wskazówką, że układ zada-
niowy nie stanowił skutecznego narzędzia 
zarządzania środkami publicznymi. Wyra-
ził nadzieję, że dyskusja ułatwi znalezienie 
rozwiązań, które będą temu służyć.

Prof. dr hab. Teresa Lubińska z Uniwersyte-
tu Szczecińskiego zauważyła, że większość 

panelistów skoncentrowała się w swoich 
wystąpieniach na tym, jak ma wyglądać 
budżet zadaniowy oraz jak to narzędzie 
może wspierać procesy zarządzania zada-
niami publicznymi. Podkreśliła, że w bu-
dżecie zadaniowym powinna być jasno 
ustalona odpowiedzialność za ich realiza-
cję. Ważna jest też przejrzystość pozwala-
jąca powiązać cele i mierniki z wydatka-
mi realizowanymi przez poszczególnych 
dysponentów budżetu państwa. Zasady 
te dotychczas nie znalazły odzwierciedle-
nia w budżetach.

Dr Cezary Mech, doradca prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego, w nawiązaniu 

Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli poświęco-
ne budżetowi zadaniowemu umożliwiło szerszą debatę na temat znacze-
nia tego narzędzia dla planowania i rozliczania wydatków ponoszonych 
ze  środków publicznych. Po  wystąpieniach prelegentów dyskutowano 
o wyzwaniach i szansach związanych z realizacją budżetu zadaniowego 
w Polsce, nawiązując do ustaleń podejmowanych przez NIK kontroli.

Dyskusja
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do wypowiedzi prof. T. Lubińskiej, pod-
kreślił, że w jego przekonaniu konieczne 
jest dążenie do tego, żeby istniał jeden, 
podstawowy miernik wykorzystywany 
przy ocenie wydatków państwa. Zazna-
czył także, że decyzje budżetowe muszą 
wyznaczać optymalny poziom opodatko-
wania gospodarki, aby przeznaczać środki 
na takie funkcje państwa, które zwiększają 
jakość życia obywateli oraz przyspieszają 
proces konwergencji. Jego zdaniem ogra-
niczenie formalne, dotyczące zarówno po-
ziomu zadłużenia, jak i deficytu, nie po-
winno odnosić się do projektów budżeto-
wych mających dodatnie społeczne NPV, 
przejawiające się możliwością zwrotu sfi-
nansowanych nakładów przez poszerzenie 
bazy podatkowej w przyszłości. Kluczowa 
kwestia to określenie jakie jest tego ry-
zyko, jaki koszt kapitału i czy w długim 
okresie, po zdyskontowaniu, można liczyć 
na zwrot – dokładnie tak, jak w prywatnej 
firmie. Na zakończenie doradca prezesa 
NBP podkreślił, że mimo barier i proble-
mów do takiej wizji chciałby wszystkich 
przekonać.

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski z Uniwer-
sytetu w Białymstoku, członek Kolegium 
NIK, zauważył, że większość panelistów 
dostrzega zalety budżetu zadaniowego, 
takie jak: przejrzystość, skuteczność, 
efektywność. Był ciekaw, czy nie da się 
tego osiągnąć przy tradycyjnym podejściu. 
Poprosił też prof. Martę Postułę o wyja-
śnienie, dlaczego jej zdaniem od 2024 r. 
powinien funkcjonować w Polsce tylko 
budżet zadaniowy. Profesor H. Wnorowski 
miał wątpliwości, czy przyjęcie takiego roz-
wiązania nie wywołałoby presji na objęcie 
tego rodzaju budżetem jeszcze większej 

liczby zadań. Nawiązując do wypowiedzi 
dr. C. Mecha wyraził natomiast obawy 
związane z finansowaniem zadań kosztem 
dalszego zadłużenia.

Prof. dr hab. Artur Nowak–Far ze Szkoły 
Głównej Handlowej odniósł się do dwóch 
kwestii. – Po pierwsze, budżet jest tylko 
zapisem planu państwa. Budżet zadaniowy 
nie prowadzi automatycznie do zwiększe-
nia jego zadań – powiedział. Nawiązując 
do kwestii finansowania wydatków z de-
ficytu i to w długim okresie, zaznaczył, 
że nie to jest problemem przy zachowaniu 
jego rozsądnej proporcji do PKB. W opi-
nii profesora najważniejsze, czy nie naru-
szamy zasady solidarności międzypoko-
leniowej, aby ciężar spłaty zobowiązań 
nie obarczał przyszłych pokoleń. Drugą 
kwestią, na którą zwrócił uwagę, wiążą-
cą się m.in. z prawem Engla, jest nacisk 
na rozbudowę funkcji państwa, na posze-
rzanie sfery świadczeń publicznych. Wy-
nika to z rozwoju gospodarczego, zacho-
dzących zmian technologicznych.

Prof. dr hab. Marta Postuła z Uniwersytetu 
Warszawskiego przyznała, że jest zwolen-
niczką zarządzania przez cele, tzn. chcia-
łaby, aby został stworzony system, w ra-
mach którego wydatkom publicznym by-
łyby przypisane cele oraz wskaźniki ich 
realizacji. W odpowiedzi na pytanie prof. 
H. Wnorowskiego stwierdziła, że chcia-
łaby, aby przed 2024 r. środki publiczne 
w Polsce były rozliczane w ten sposób. 
Nie ma przy tym znaczenia, czy będziemy 
nazywać to budżetem tradycyjnym, czy 
zadaniowym. Nie liczy się bowiem narzę-
dzie, ale efekt, który chcemy osiągnąć. 
Pani profesor podkreśliła, że z punktu 
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widzenia trwającego już trzynaście lat 
procesu kształtowania się budżetu zada-
niowego w Polsce mamy dość dobrze zde-
finiowane zadania państwa i raczej rośnie 
skala zaangażowania w konkretne zadanie, 
niż przybywa nowych. Dodała, że po kry-
zysie w latach 2008–2009, a obecnie kry-
zysie wywołanym pandemią, zaangażowa-
nie państwa w sferę gospodarczą na całym 
świecie rośnie. Z tej perspektywy, jeśli 
coraz większy zasób środków publicznych 
jest wydatkowany na różnego rodzaju za-
dania, tym bardziej należy zwrócić uwagę, 
czy oraz w jakim zakresie, poszczególne 
cele są realizowane, aby zachować zasadę 
gospodarności lokowania zasobów.

Odnosząc się do wypowiedzi prof. Nowa-
ka-Fara, dotyczącej solidarności między-
pokoleniowej, dr Cezary Mech powiedział, 
jeśli chodzi o kwestie dotyczące np. na-
szych zachowań w skali mikro, to czasami, 
żeby polepszyć sytuację dzieci i wnuków, 
rodzice podejmują zobowiązania finansowe 
i zastanawiają się, czy po ich spłacie fak-
tycznie ulegnie ona zmianie. – Ta między-
generacyjna kwestia została uwzględniona 
w celach budżetu zadaniowego, ale też 
musi być jakoś oceniana i wymiarowana 
– wyjaśnił.

Według prof. dr hab. Patrycji Zawadzkiej 
z Uniwersytetu Wrocławskiego dyskusja 
będzie cały czas dotyczyć celowości i wy-
pracowania modelu pokazującego, jak wy-
dawać środki publiczne, żeby następowa-
ło to w sposób przejrzysty i gospodarny. 
Przytoczyła przykład Wielkiej Brytanii, 
w której po dojściu do władzy Tony’ego 
Blaira dokonano wielkiego przeglądu wy-
datków. – Rządzący doszli do wniosku, 

że wprowadzą tzw. umowy o świadcze-
nie usług społecznych. Odgórnie stworzono 
wykaz umów, określono jakie cele mają być 
osiągnięte, jakie usługi w sektorze publicz-
nym zrealizowane. Resorty były zobligo-
wane do podpisywania umów o świadcze-
nie usług społecznych zgodnie z planem. 
Później jednak od tego odstąpiono. Oka-
zało się, że to narzędzie nie sprawdziło się 
– wyjaśniła profesor P. Zawadzka. Doda-
ła, że w Wielkiej Brytanii przy realizacji 
projektów stawia się obecnie wiele pytań 
dotyczących planowania, m.in: czy można 
zrealizować cel w inny sposób, czy należy 
przeprowadzić testy pilotażowe, czy za-
mierzone nakłady finansowe na wykonanie 
zadania są proporcjonalne i czy nie utraci się 
jakiejś funkcjonalności zakładanego celu. 
Kolejne sprawy dotyczą odpowiedzialności 
za realizację tych zadań, a w końcu – wycią-
gnięcia wniosków na przyszłość. Profesor 
wspomniała, że profesor Artur Nowak-Far 
mówił wcześniej – właśnie w tym kontek-
ście – o better regulation w ramach Unii 
Europejskiej. Chodzi o to, żeby nie tylko 
wydawać środki, rozliczać je, ale wyciągać 
też wnioski.

Małgorzata Humel-Maciewiczak, radca 
prezesa NIK i członek Kolegium powie-
działa, że budżet zadaniowy jest jej szcze-
gólnie bliski. Miała okazję z obecnymi na 
seminarium osobami przygotować Infor-
mację o wynikach kontroli, a wcześniej 
koordynować kontrolę, która była prowa-
dzona w 2011 roku. – Pierwszy raz zasta-
nawialiśmy się wówczas nad wdrażaniem 
budżetu zadaniowego. Przy pracy nad tym 
projektem bardzo mi pomógł pan dr Józef 
Płoskonka oraz pan prezes Jacek Jezierski, 
który Informację zatwierdził – podkreśliła. 
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Następnie odniosła się do wypowiedzi 
profesor T. Lubińskiej na temat odpowie-
dzialności. Zaznaczyła, że Najwyższą Izbę 
Kontroli interesuje każdy poziom odpo-
wiedzialności, czyli nie tylko budżet skon-
solidowany. Dodała, że podziela pogląd, 
iż odpowiednio wybrany cel umożliwia 
jednoznaczne oraz przejrzyste określenie 
przyczyn wydatkowania środków publicz-
nych na konkretne zadanie, potrzeb o cha-
rakterze społeczno-gospodarczym jakie ma 
zaspokoić jego realizacja, a także stopnia 
i terminu, w jakim powinno to nastąpić. 
– Po wykonaniu danego zadania, dzięki 
analizie mierników przypisanych w sposób 
adekwatny do celu zadania, można ocenić 
stopień jego osiągnięcia, a więc skuteczność 
oraz efektywność działania danej instytu-
cji publicznej. I na tym przede wszystkim 
polega sens tego narzędzia – podsumowała.

Dr Maciej Berek, dyrektor generalny Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich, wcze-
śniej wicedyrektor Departamentu Budże-
tu i Finansów NIK nadzorujący kontrolę, 
której wyniki były przedmiotem dyskusji, 
zwrócił uwagę, że Najwyższa Izba Kontroli 
we wnioskach bardzo szczegółowo podkre-
ślała podmiotowość jako cechę nieodzow-
ną przy prawidłowym konstruowaniu bu-
dżetu zadaniowego, o czym wspominała 
też prof. T. Lubińska. Zaznaczył, że jedną 
z dysfunkcji dzisiejszego układu zadanio-
wego, który istnieje w konkretnych warun-
kach prawnych, jest to, że ministrowie, po-
litycznie i prawnie odpowiadający za ważne 
obszary działania państwa, nie mają wiedzy 
– ponieważ formalnie nie są do tego umo-
cowani – jak budżet zadaniowy konstru-
ują jednostki, które nie są im organizacyj-
nie podporządkowane, a które decydują 

o istotnej części wydatków służących 
realizacji celów, np. w obszarze edukacji 
i zabezpieczenia społecznego (badanych 
w czasie kontroli). Dr M. Berek zwró-
cił się z pytaniem do prof. T. Lubińskiej, 
jak sprawić, żeby ci, którzy odpowiadają 
za dany obszar funkcjonowania państwa 
mieli co najmniej wgląd w decyzje o wy-
datkowaniu środków.

W odpowiedzi prof. Teresa Lubińska pod-
kreśliła, że najpierw trzeba określić części 
budżetowe, żeby był widoczny ich głów-
ny dysponent, następnie wskazać najważ-
niejszych, odpowiedzialnych ministrów. 
Profesor jest przekonana, że przy dobrym 
rządzeniu uda się nawiązać współpracę, 
że będzie niemożliwe, aby np. szef jakie-
goś funduszu nie współpracował z mi-
nistrem, a w konsekwencji ten nie miał 
wglądu w przyznawanie środków. – Takie 
sytuacje świadczą tylko o tym, że na razie 
w Polsce mamy bardzo słabe reguły praw-
ne. One odpowiadają w gruncie rzeczy 
etapowi rozwoju naszego kraju – podsu-
mowała prof. Lubińska.

Do pytania dr. Macieja Berka odniosła się 
także prof. Marta Postuła. Przypomniała, 
że pomysłem na zintegrowanie różnych 
elementów budżetu na poziomie mini-
strów były funkcje, które – jak przewi-
dziano w pierwotnych przepisach ustawy 
o finansach publicznych w zakresie pla-
nowania średniookresowego, tj. tworzenia 
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 
– miały przypisane skumulowane wartości 
wydatków publicznych na nie przeznaczo-
nych. Minister, który „był przypisany” do 
funkcji, jako wiodący z działu administra-
cji rządowej, miał określać cel i miernik, 
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ale również dodatkowo wiedzieć, w jakiej 
wysokości zaplanowano na realizację tej 
funkcji środki, które zgłaszali poszczegól-
ni dysponenci będący jej współrealizato-
rami. Profesor Postuła zwróciła uwagę, 
że podjęto próbę pokazania w Wielolet-
nim Planie Finansowym Państwa, podob-
nie jak w Unii Europejskiej, perspektywy 
osiągnięcia celów, ujęcia kwot i wskaza-
nia efektów w okresie trzy-, czteroletnim. 
– Należy pamiętać, że efekty w skali makro 
nie pojawiają się tego samego roku. Dla-
tego przeniesiono to do Wieloletniego 
Planu Finansowego Państwa – stwierdziła 
prof. Postuła. – Jeśli chodzi o wspomniane 
przez profesor Zawadzką wzorce brytyj-
skie, należy pamiętać, że tam jest inny 
sposób podejścia zarówno administracji, 
jak i całego społeczeństwa do procesu bu-
dżetowania, a także wydatkowania środ-
ków publicznych.

– W pełni zgadzam się z myślą przewod-
nią wyłaniającą się z tej dyskusji, że wszyst-
ko musi mieć swój cel – skonstatował dr 
Cezary Mech. – Na ten temat jest olbrzy-
mia literatura, głównie amerykańska, która 
wskazuje, że brak celów i mierników po-
wodował, iż około połowa budżetu USA 
była źle wydatkowana. 

Podsumowując dyskusję prezes Ma-
rian Banaś podziękował uczestnikom za 
udział w seminarium i powiedział, że wy-
nika z niej konkluzja o potrzebie istnienia 
budżetu zadaniowego. – Kwestią otwar-
tą pozostaje, jaki przybierze kształt oraz 
w jaki sposób te instrumenty, które z nim 
wiążemy, powinny zostać wdrożone, aby 
zasady podmiotowości, odpowiedzialności, 
celowości, efektywności i gospodarności 
zostały najlepiej zastosowane – zaznaczył 
prezes NIK. 

 opr. P.M.
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„KONTROLA PAŃSTWOWA" – CZASOPISMO PUNKTOWANE

„Kontrola Państwowa” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materia-
łów z konferencji międzynarodowych z liczbą 40 punktów za publikowane na jej łamach artykuły. 
Wykaz stanowi załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 lutego 2021 r., wydanego 
na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 478, tj.).

„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w trzech naukowych bazach danych: European Referen-
ce Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), The Central European Journal 
of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz Index Copernicus Journal Master List (JML).
ERIH PLUS – jest ogólnodostępnym indeksem czasopism naukowych z dziedziny nauk hu-
manistycznych i społecznych. Baza została utworzona przez Norwegian Social Science Data  
Services w lipcu 2014 r.
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszczenia 
artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodo-
wych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym. Streszczenia pu-
blikacji naukowych, które ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011  
znajdują się na stronie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/. 
JML to system zajmujący się oceną czasopism oraz sporządzający ich ranking na podstawie 
około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: jakość naukowa, jakość edytorska, 
zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa oraz jakość techniczna. Wskaźnik Index 
Copernicus Value wyniósł dla „KP” w 2020 r.: 68,85.

Począwszy od numeru 1/2021 „KP” publikowane na łamach naszego pisma artykuły otrzymują 
numery identyfikacji elektronicznej DOI. Identyfikatory DOI, zwane czasem punktami, to cyfrowe  
oznaczniki dowolnego przedmiotu własności intelektualnej (w przypadku czasopisma  
– artykułu), na stałe przypisane do danego obiektu. Raz nadany numer DOI nie może ulec zmia-
nie, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Ich posiada-
nie poprawia widoczność publikacji w Internecie, ułatwia również jej wyszukanie.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problema-
tyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły 
o pokrewnej tematyce.

2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych 

recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgod-
ności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.
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4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w za-
kładce „Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z mode-
lem „double-blind review process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recen-
zja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji  
lub odrzucenia.

5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.

6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o podmiotach 
przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego lub finansowego. 
Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu innych osób 
w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w redakcji artykułu.

7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie artyku-
łu) lub „guest authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publikacji 
lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję demaskowa-
ne, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany naukowo lub zawodowo.

Zasady publikacji zgodne ze standardami i zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE)  
oraz wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Sposób przygotowania materiałów

1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edytorze 
Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewentualnymi 
tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron – 34 wiersze na stronie, margi-
nesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza; w wypadku artykułów dotyczących ustaleń kontroli – 12 stron. 
Do tekstu prosimy dołączyć streszczenie w języku polskim, oddające istotę analizowanych proble-
mów, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły z czasopism we-
dług schematu: w przypadku czasopisma – imię (pierwsza litera) i nazwisko autora (autorów), tytuł 
artykułu (kursywą), nazwa czasopisma (w cudzysłowie), nr zeszytu i rok, strona w czasopiśmie, 
na której znajduje się publikacja; w przypadku książki prosimy o wpisanie imienia (pierwsza litera) 
i nazwiska autora (autorów) publikacji, następnie, jeśli potrzeba, tytułu rozdziału książki (kursywą), 
tytułu książki (kursywą), wydawnictwa (w cudzysłowie), miejsca i roku wydania, numeru stron.

2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym  
tytule, powinny zawierać najważniejsze, aktualne informacje.

3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości umożli-
wiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli Państwowej”. 
Nie publikujemy infografik.

4. Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stopnia 
naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, 
poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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