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Jak działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność?   
 

1. Wstęp 

Preambuła do Konstytucji RP definiuje  bardzo istotny cel związany z koniecznością poprawy 
funkcjonowania sektora publicznego w Polsce. Jest nim zapewnienie działaniu instytucji publicznych 
rzetelności i sprawności 1. Istotnym obszarem sprawności instytucjonalnej jest skuteczność 
administracji publicznej, rozumiana jako zdolność do świadczenia wysokiej jakości usług dla obywateli 
i przedsiębiorców oraz wdrażania przejrzystej i racjonalnej polityki. Tak w Polsce jak i na całym 
świecie społeczeństwa domagają się, żeby rządy robiły więcej a równocześnie zmniejszały wydatki. 
Ponadto domagają się zwiększenia przejrzystości oraz szerszego współudziału w procesie 
kształtowania celów. Wielu ekonomistów uważa również, że niska jakość administracji publicznej 
stanowi poważną przeszkodę w rozwoju przedsiębiorczości, prowadzeniu inwestycji oraz wdrażaniu 
innowacji. 

Jak to wynika zarówno z ocen dokonanych na podstawie działań kontrolnych Najwyższej Izby 
Kontroli  jak i opinii ekspertów, podjęte w Polsce działania na rzecz poprawy funkcjonowania sektora 
publicznego nie są skuteczne. Przypomnieć można  diagnozę Michała Kuleszy przedstawioną w 
kwietniu 2005 r.  na  posiedzeniu seminaryjnym Kolegium NIK pt. „Dobra administracja”.  Według 
Kuleszy 2„W sferze zarządzania publicznego nie udało się, mimo piętnastu już lat niepodległości, 
uzyskać w Polsce zmian jakościowych na tyle istotnych, by można było mówić o przełomie… Żyjemy w 
państwie mitręgi administracyjnej i ogólnej niemożności.”  

Również w istniejących dokumentach strategicznych rządu  diagnoza kondycji polskiej 
administracji jest bardzo ostra. Jak zapisano w Raporcie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” 3: 
„Polskie instytucje publiczne, a zwłaszcza administracja, pozbawione są dynamizmu, kreatywności i 
zdolności reformowania się. Brakuje im mechanizmów, które motywują pracowników do zwiększania 
efektywności i do rozwiązań umożliwiających poszczególnym jednostkom rozliczanie zadaniowe. 
Dylemat, przed którym stoi polska administracja, to albo poddanie się rosnącej biurokratycznej inercji, 
okazjonalnie ograniczanej spontanicznymi działaniami naprawczymi, albo dokonanie systemowej 
diagnozy i podjęcie reformy mechanizmów jej funkcjonowania.”  

W opracowaniu tym przedyskutujemy problem sprawności administracji bazując na 
rezultatach badań kontrolnych NIK oraz opiniach ekspertów, dotyczących  stanu wdrażania do 
polskiej administracji publicznej koncepcji kontroli zarządczej  jako narzędzia wspomagającego 
zarządzanie publiczne.  

                                                           
1 Preambuła do Konstytucji RP, z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997r. poz. 78, nr 483. 
2 M. Kulesza „ Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce” Kontrola Państwowa, nr specjalny 
1/2005, s .54. 
3 Raport „Polska 2030.Wyzwania rozwojowe”, KPRM, lipiec 2009, str.299. 
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W nauce  administracji publicznej  można wyróżnić trzy  ujęcia: polityczne, prawnicze oraz 
menadżerskie4. Każde z nich kładzie nacisk na inne wartości, pozwalając na różnorodność spojrzeń na 
funkcjonujące w administracji rozwiązania proceduralne i strukturalne. Nasza dyskusja dotyczyć 
będzie podejścia menadżerskiego, eksponującego  znaczenie zarówno efektywności działań jak i 
skuteczności w osiąganiu zaplanowanych rezultatów5.  

Skuteczne i efektywne osiąganie zaplanowanych rezultatów stanowi ważne wyzwanie dla  
każdej władzy publicznej 6.  Dlatego też stosuje się – i ciągle udoskonala – różnorakie narzędzia  
wspomagające procesy zarządzania publicznego. Metoda zarządzania    pozwalająca na osiąganie 
oczekiwanych przez społeczeństwo rezultatów, znana  jest  szeroko pod nazwą  „zarządzania 
zorientowanego na osiąganie rezultatów” (ang. result based management)7.  Polega ona na 
stosowaniu do wykonywania administracji wspomagających technik zarządczych, które używają  
wiarygodnej informacji o dokonaniach  i ich kosztach do dalszego zwiększania  skuteczności dokonań 
w sektorze publicznym oraz do poprawy ich efektywności.  

Zarządzanie publiczne zorientowane na efektywne i skuteczne osiąganie zaplanowanych 
rezultatów wymaga: 
• właściwego programowania czyli pełnej jasności co do celów  jakie władza publiczna chce  

osiągnąć w społeczeństwie oraz  sposobu ich osiągania (projektowanie łańcucha logicznego 
bazując na przyjętym „modelu zmiany”),  uwzględniając możliwości finansowe państwa; 

• efektywnego i skutecznego  realizowania działań służących do uzyskania  zaplanowanych 
rezultatów krótkookresowych  oraz do osiągania rezultatów średnio i długookresowych, pomimo 
występowania różnorakich potencjalnych zagrożeń  tak zewnętrznych jak i wewnętrznych (w 
zakresie zarówno naruszania przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych, jak i działań 
niezgodnych z tzw. zasadami należytego zarządzania finansami8); 

• stałego monitorowania stopnia osiągania  zaplanowanych  rezultatów.   

Fundamenty ideowe tego podejścia tkwią w koncepcji  tzw. „nowego zarządzania publicznego” 
(ang. new public management)  rozwijanej od początku lat osiemdziesiątych XX wieku zwłaszcza w 
krajach anglosaskich i  podkreślającej swój menadżerski rodowód. W podejściu bardziej 
partycypacyjnym koncepcja ta została rozwinięta w model tzw. „public governance ” 9. Oba podejścia 
budują narzędzia pozwalające mierzyć sprawność administracji w kategorii należytego wykorzystania 
środków publicznych dla osiągnięcia zaprogramowanych wcześniej celów. 

Zasadniczym problemem w zarządzaniu zorientowanym na osiąganie zaplanowanych 
rezultatów, jest uzmysłowienie sobie faktu, że poszczególne poziomy rezultatów tworzą drzewo 
                                                           
4 J. Supernat „Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management” w: Administracja 
publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w 
Białymstoku, nr 2/2003, s. 28-46. 
5 W teorii zarządzania efektywność oznacza taką równowagę pomiędzy wszystkimi czynnikami produkcji, która 
da najlepszy rezultat (produkt, wynik) przy możliwie najmniejszym wysiłku (koszcie), natomiast skuteczność to 
stopień w jakim zaplanowane działania są realizowane a planowane rezultaty osiągnięte. Synonimami tych 
pojęć jest pojęcie sprawności. W ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., 
poz.157 nr 1240) do opisu atrybutów działań stosuje się konsekwentnie pojęcia efektywności i skuteczności 
(patrz art.47, art.68 ust.2 pkt 2 i 6, art.69 ust.1,art.134 pkt 1,art.174 pkt 2, art.175 ust. 1 pkt 4,art.272 ust.2). 
6 A. Schick „Państwo sprawne. Rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej 
czas już nadszedł.” Służba Cywilna nr 8 (2004 r.) s.11 – 56. 
7 “Results based management in the development co-operation agencies: a review of experience”. Background 
report, OECD, 2001 oraz J. Płoskonka „ Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań 
publicznych”  Służba Cywilna nr 12/2005, s.7-34. 
8 Zasady należytego zarządzania finansami w polskiej normie prawnej zapisane są w art. 44 ust.3 ustawy o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., poz.157 nr 1240). 
9 H. Izdebski „Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli politycznoprawnej’ s.11-30, 
[w]: „Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i Europie”, red. nauk. A.Bosiacki, H.Izdebski, i 
inni,. Liber Warszawa 2010, s.20. 
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systemowe. Na najwyższym poziomie rezultatów osiągany jest znaczący wpływ na sytuację  
społeczno – ekonomiczną określonej grupy obywateli albo akceptowane przez społeczeństwo 
wypełnienie określonego elementu „dobra wspólnego”. Te długookresowe rezultaty są kojarzone z 
rządem jako całością, a więc dotyczą rezultatów uzyskiwanych przez cały system administracji 
publicznej.   Na niższych poziomach drzewa systemowego można mówić o cząstkowych 
strategicznych dokonaniach kojarzonych z rezultatami uzyskanymi przez część systemu administracji 
(np. system grupujący wszystkie jednostki  w dziale określonego ministra właściwego10). Na jeszcze 
niższym poziomie (poziom jednostek  sektora finansów publicznych) można mówić o konkretnych 
rezultatach operacyjnych. Również wewnątrz jednostek wyróżnić można poszczególne działania oraz 
ich rezultaty. 

  Należy również zwrócić uwagę na fakt, że poszczególne poziomy rezultatów można opisać 
przy pomocy wskaźników posiadających  zarówno niezależne własności całości jak i cząstkowe 
własności dotyczące rezultatu o poziom wyższego. Innymi słowy, każdy poziom da się opisać 
określonym globalnym wskaźnikiem  mierzącym uzyskany rezultat, ale z drugiej strony na rezultat ten 
składa się wielość osiągniętych rezultatów z niższych poziomów. W tym miejscu logika przyczynowo - 
skutkowa jest nieubłagalna - albo łańcuch rezultatów niższego poziomu jest związany tą logiką z 
rezultatem wyższego poziomu i wtedy możemy mówić (używając socjologicznego języka J. 
Staniszkis11) o „..silnym mechanizmie samoorganizacji posiadającym zdolność do przechodzenia do 
równowagi na wyższym poziomie koncentracji energii” , albo cała praca na nic,  ponieważ – jak 
dosadnie pisze prof. Staniszkis -  „powiązania pomiędzy pasmami są prostackie i zanikające”.  
 
 
2. Istota koncepcji kontroli zarządczej 

 
Wszystkie działania wspomagające  zarządzanie zorientowane na osiągnięcie zaplanowanych 

rezultatów skupione są w systemie, który nosi ogólną nazwę systemu kontroli wewnętrznej (ang. 
internal control). W polskim ustawodawstwie system ten nosi nazwę systemu kontroli zarządczej12 a 
w ustawodawstwie unijnym systemu zarzadzania i kontroli 13(ang. management and control system).   
Koncepcja „kontroli zarządczej” (będąca kontynuacją i rozszerzeniem koncepcji „kontroli 
finansowej”) nie do końca była rozumiana zgodnie z rzeczywistą intencją reformatorów, zwłaszcza w 
pierwszym okresie jej wdrażania 14. Wynikało to w większości przypadków z faktu, iż pojęcie 
„kontrola” bardziej kojarzyło się z określoną czynnością (badaniem stanu faktycznego i porównaniem 
go ze stanem oczekiwanym (wyznacznikiem)) niż z określonym narzędziem wspomagającym 
zarządzanie  (kontrola w znaczeniu „panowania nad sytuacją”). W opracowaniu przygotowanym 
przez Ministerstwo Finansów prezentującym syntetycznie istotę kontroli zarządczej15  koncepcję 

                                                           
10 Jednostki w dziale są to wszystkie jednostki sektora finansów publicznych podległe ministrowi kierującemu 
określonym działem administracji rządowej lub przez niego nadzorowane oraz jednostki obsługujące organy 
podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane (art. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 
sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., poz.157 nr 1240)).  
11 J. Staniszkis „O władzy i bezsilności” Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006 r., str. 207. 
12 Art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., poz.157 nr 1240) oraz 
standardy kontroli zarządczej nadane przez Ministra Finansów (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 
grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – Dz. Urz. MF  z 
2009r.poz.15, nr 84. 
13 Art.58 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności(Dziennik 
Urzędowy WE,OJL210,31.7.2006.) 
14 Interesujące podejście do tego zagadnienia przedstawił A. Szpor w: „Kontrola zarządcza a mediacja w 
administracji publicznej”, Kontrola Państwowa nr 5/2011 str.8-28. 
15 „ Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. 
Kompendium wiedzy (wersja 1.0)” Ministerstwo Finansów, Warszawa, luty 2012 r. 
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kontroli zarządczej przedstawia się  jako „ sposób spojrzenia na organizację, który ma ułatwić 
zarządzanie nią w uporządkowany sposób”.  Mówiąc inaczej, system kontroli zarządczej to zbiór 
wszystkich działań ukierunkowanych na zgodne z prawem, skuteczne i efektywne osiągnięcie 
zaplanowanych rezultatów.  Kontroli zarządczej nie można utożsamiać i ograniczać wyłącznie do 
czynności kontrolnych wykonywanych przez pracowników komórek kontroli. Jest to system bardziej 
złożony, którego elementy mają za zadanie sprawić, aby organizacja osiągnęła cele przed nią 
postawione. Osiągnięcie celów kontroli zarządczej oznacza, że – odpowiednio – w jednostkach 
sektora finansów publicznych, w działach administracji rządowej oraz w  jednostkach  samorządu 
terytorialnego, osiągane są zaplanowane rezultaty oraz zadania są wykonywane w sposób wydajny i 
efektywny, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a sprawozdania odpowiadają  rzeczywistości.   

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na występujące często nieprozumienie polegające na 
utożsamianiu technik wspomagających wykonywanie administracji (czy jak kto woli wspomagających 
zarządzanie publiczne ) z procesem podejmowania decyzji. Istota zagadnienia tkwi w słowie 
wspomaganie. W  utrwalonej w Polsce kulturze prawnoadministracyjnej stosuje się   pojęcie 
„kierownictwa” rozumiane jako „kompetencja organu kierującego do używania wszelkich środków, w 
celu oddziaływania na postępowanie organów kierowanych.” 16.  Natomiast  wdrożenie do prawa 
finansów publicznych - bliższych kulturze anglosaskiej - koncepcji wspomagających zarządzanie, 
wprowadziło do wykonywania administracji – w ujęciu menadżerskim -  koncepcję „kontroli 
zarządczej”, nastawioną na konieczność osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, zostawiając  
kierownikowi obowiązek decydowania o tym jakie konkretne mechanizmy kontroli zarządczej oraz 
inne działania należy wdrożyć aby zgodnie z prawem, skutecznie i efektywnie osiągnąć określony 
rezultat końcowy. Działania w ramach systemu kontroli zarządczej powinny być zawsze dostosowane 
do specyficznych potrzeb – odpowiednio - jednostki, działu administracji rządowej lub jednostki 
samorządu terytorialnego. Ustanowione mechanizmy kontroli powinny stanowić odpowiedź na 
konkretne, zidentyfikowane ryzyka, a koszty ich wdrożenia i stosowania nie powinny być wyższe niż 
uzyskane dzięki nim korzyści. 

 Zarówno w ramach koncepcji „kierownictwa”  jak i „kontroli zarządczej”   decydent może 
ustalić wielość potencjalnych działań bądź mechanizmów wspomagających zarządzanie. Istota 
różnicy w tych pojęciach tkwi w podejściu do nich, koncepcja „kierownictwa” skupiona jest bardziej 
na kierowniku jednostki i jego obowiązkach a koncepcja „kontroli zarządczej” na przeszkodach  we 
właściwym osiągnięciu zaplanowanego  rezultatu końcowego, stosując przy tym nowy w administracji 
obowiązek zarządzania ryzykiem.  

Generalnie przyjmuje się, że zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji, oceny oraz 
zarządzania potencjalnymi zdarzeniami lub sytuacjami, które mogą zaburzyć osiąganie 
zaplanowanego rezultatu. Zarządzanie ryzykiem jest procesem zachodzącym w całej jednostce, 
realizowanym na każdym jej szczeblu i stanowi istotną część działań w ramach systemu kontroli 
zarządczej. Działania te, to ustanowione mechanizmy kontroli (zwykle są to kontrole zapobiegające, 
wykrywające oraz samokontrola) 17.  Obowiązków i działań  z katalogu kontroli zarządczej nie można 
przydzielić lub ograniczyć do jednej komórki organizacyjnej , rodzą one określone obowiązki dla 
każdego pracownika. Ale  są to tylko i wyłącznie narzędzia bądź mechanizmy wspomagające procesy 
wykonywania administracji  (lub jak kto woli zarzadzania publicznego) opisywane w  ujęciu 
menadżerskim.  

Jestem głęboko przekonany, że w następnych okresach powstaną i zostaną wdrożone nowe 
narzędzia lub mechanizmy, ale zawsze w celu wspomagania działań osoby pełniącej funkcję organu 
władzy publicznej bądź kierownika jednostki podległej bądź nadzorowanej przez taką osobę. 
Natomiast istota działań władzy publicznej polegająca na efektywnym osiąganiu w społeczeństwie - 
zgodnie z zasadą legalizmu – zaplanowanych wcześniej rezultatów, pozostanie bez zmian. Co 

                                                           
16 B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska „Zarys prawa administracyjnego” Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 
2007r.s.21. 
17 J. Płoskonka „Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym” Kontrola Państwowa nr 2/2006, s.3-28. 
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najwyżej zmienią się akcenty bądź używane słownictwo,  natomiast koncepcja realizacji dobra 
wspólnego tkwić będzie u podstaw działania tak długo jak długo realizowana będzie współczesna 
koncepcja państwa. 

 

3. Rezultaty kontroli NIK  dotyczące  funkcjonowania  kontroli zarządczej  

Najwyższa Izba Kontroli - w związku z wprowadzeniem do wspomagania zarządzania publicznego 
w Polsce koncepcji kontroli zarządczej - przeprowadziła w ostatnim czasie dwie kontrole 
koordynowane których celem było dokonanie  ocen stanu  wdrożenia zmian systemowych służących 
sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu w sferze publicznej. Pierwsza kontrola, obejmująca realizację 
zadań w 2010 roku, dotyczyła funkcjonowania kontroli zarządczej w 20 jednostkach samorządu 
terytorialnego (gminach) z pięciu województw18.  Drugą kontrolę przeprowadzono w 15 jednostkach 
administracji rządowej, w tym w siedmiu ministerstwach, siedmiu urzędach wojewódzkich oraz 
Komendzie Głównej Policji19. Okres objęty kontrolą to rok 2010 oraz  2011 (do 30 września). Istotnym 
rezultatem obu wymienionych powyżej kontroli była ogólna ocena  funkcjonowania kontroli 
zarządczej w wybranych podmiotach. 

Jak stwierdzili kontrolerzy NIK podczas kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego, 
wykonywanie działań z zakresu kontroli zarządczej „ nie służyło jak dotąd, kierownikom jednostek 
samorządu terytorialnego systemowemu wzmacnianiu zdolności podległych im instytucji w sprawnej i 
efektywnej realizacji zadań publicznych”.  Ocenę tą zbudowano na analizie stwierdzonych 
nieprawidłowości, zarówno w obszarze zgodności ustanowionych systemów ze standardami kontroli 
zarządczej jak i skuteczności ustanowionego systemu. Skuteczność systemu badano analizując 
rezultaty  uzyskane w procesie zamówień publicznych. Badania te wykazały, że aż w 16  na 20 
badanych urzędów ustanowione mechanizmy kontroli zarządczej nie chroniły działań urzędu przed 
występującymi w obszarze zamówień publicznych ryzykami.  W trakcie bezpośrednich  badań 
kontrolnych 101 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zawartych umów 
89.600 tys. zł ujawniono nieprawidłowości w stosowaniu prawa zamówień publicznych, które 
dotyczyły umów zawartych na łączną kwotę 20.900 tys. zł. Tak więc poziom nieprawidłowości wyniósł 
23,3 %, co jest wartością bardzo wysoką i wskazuje na fakt, że skuteczność ustanowionych,  w 
badanych gminach, systemów kontroli zarządczej jest bardzo niska. 

W trakcie badań kontrolnych stwierdzono również, iż wkład audytorów wewnętrznych w 
systemowe wspieranie kierownika jednostki (wójta, burmistrza prezydenta) w osiąganie 
zaplanowanych rezultatów, poprzez ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, był 
nieznaczny. Wskazywano zwłaszcza na budzące merytoryczną wątpliwość wyniki przeprowadzanych 
przez audytorów wewnętrznych analiz ryzyka. Dokonano również analizy przedmiotu 
przeprowadzanych zadań audytowych. W przeważającej liczbie przypadków  były to sprawy 
finansowe a efektem realizowanych zadań audytowych były rekomendacje, które głównie miały na 
celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i tylko częściowo odnosiły się do wdrażania i 
usprawnienia systemu kontroli zarządczej.  Natomiast czynności doradcze związane z wdrożeniem 
kontroli zarządczej audytorzy wewnętrzni podjęli tylko w  czterech urzędach.   

Również ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach administracji rządowej na 
poziomie centralnym i wojewódzkim sformułowana została w Informacji o wynikach kontroli 
nadzwyczaj ostro20. Stwierdzono, iż: „ Na obecnym etapie organizacji i wykonywania poszczególnych 

                                                           
18 Informacja o wynikach kontroli „Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu 
terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego”  NIK, wrzesień 2011 r.  
19 Informacja o wynikach kontroli „Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej” NIK, Warszawa, lipiec 
2012 r.  
20 Ibidem, str.8. 
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działań w ramach systemu kontroli zarządczej nie zostały spełnione założenia i oczekiwania co do 
poprawy jakości i skuteczności zarządzania w jednostkach administracji publicznej. Stworzony system 
kontroli zarządczej koncentrował się głównie na formalnych aspektach, a generowane w tym 
systemie informacje nie były wykorzystywane do bieżącego zarządzania. Rozbudowane wymogi 
składania corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek oraz 
obszerne dokumentowanie samooceny prowadziło do zbiurokratyzowania całego procesu i w efekcie 
często do osłabienia jego skuteczności.”   

W toku czynności kontrolnych w  wielu jednostkach stwierdzono, że wprowadzone w ramach  
systemu  kontroli zarządczej działania mające wspomagać zarządzanie koncentrowały się głównie na 
formalnych aspektach, a generowane w tym systemie informacje nie były wykorzystywane do 
bieżącego zarządzania. Ustalono że organizacja i działalność audytu wewnętrznego była prowadzona 
zgodnie z przepisami prawa, a przyjęte rozwiązania gwarantowały niezależność działań audytorom. 
Jednak zakres i wyniki realizowanych zadań nie zapewniły wystarczającego źródła informacji o 
funkcjonowaniu kontroli zarządczej.  Również komitety audytu nie przyczyniły się do wzrostu 
znaczenia audytu wewnętrznego w działach administracji rządowej. Stwierdzono natomiast 
zaangażowanie audytorów wewnętrznych w prace związane z obsługą organizacyjną i 
administracyjną tych komitetów, co w konsekwencji przełożyło się na zmniejszenie liczby 
realizowanych przez nich zadań audytowych. 

Ustalono, iż w sześciu kontrolowanych jednostkach (czyli w 40 % objętych omawianą kontrolą) 
system kontroli zarządczej nie został w pełni dostosowany do wymogu określonego w art. 68 ust. 2 
pkt 7 ustawy o finansach publicznych a więc właściwego zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem 
jest nowym kluczowym działaniem wymaganym w ramach systemu kontroli zarządczej. Należy 
jednak mocno podkreślić, że punktem wyjścia do zarządzania ryzykiem jest wyznaczenie misji oraz 
właściwe ustalenie hierarchii celów i zadań, w realizacji których uczestniczy jednostka lub minister 
właściwy do spraw określonego działu administracji rządowej. Bez precyzyjnego określenia celów i 
zadań dla jednostki lub działu administracji rządowej – cała dalsza praca, w tym identyfikacja i analiza 
ryzyka oraz projektowanie działań, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do 
akceptowanego poziomu, nie ma najmniejszego sensu. Ryzyko charakteryzuje bowiem skutki  
możliwych zdarzeń bądź sytuacji które stanowią zagrożenie dla osiągnięcia określonego, 
zaplanowanego rezultatu21.  

Wnioski jakie, zdaniem NIK, wynikają z ocen przedstawionych powyżej, są jednoznaczne. Otóż 
należałoby dążyć do uproszczenia przyjętych rozwiązań, a rzeczywistej oceny skuteczności systemu 
należałoby dokonywać na podstawie porównania zaplanowanych w jednostce celów z celami 
osiągniętymi oraz zaplanowanej jakości rezultatów z jakością osiągniętą.  

 

4. Programowanie strategiczne i operacyjne. 

Jednym z istotnych, planowanych na każdym poziomie administracji, zadań - zarówno dla 
jednostki organizacyjnej jak i dla działu administracji rządowej oraz państwa jako całości - jest 
właściwe  ustalenie merytorycznych celów i zadań na poszczególnych poziomach struktury państwa. 
Proces ten możemy nazwać ogólnie procesem programowania.  

Proces programowania, czyli  budowania struktury celów oraz oczekiwanych rezultatów bazując 
na przyjętych założeniach o mechanizmach przyczynowo – skutkowych pomiędzy tym co należy 
zrobić a tym jaką zmianę chcemy osiągnąć, jest procesem który tkwi u podstaw oceny rzetelności i 
sprawności  działań państwa. Umiejętnie i właściwie przeprowadzony,  jest podstawowym i 
                                                           
21 J. Płoskonka „Zastosowanie koncepcji ryzyka w procesach kontrolnych” Przegląd Metodyczny nr 3/2011 s.25-
39, NIK, Warszawa, listopad 2011r. 
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niezbędnym narzędziem do  późniejszego osiągania bądź realizowania oczekiwanych rezultatów. 
Pozwala myśleć o problemach społeczeństwa i państwa w kategoriach długookresowych,  zapewnia 
integrację wymiaru administracyjnego, społeczno – gospodarczego i terytorialnego a co 
najważniejsze buduje łańcuch przyczynowo – skutkowy  pozwalający zarówno na koordynowanie 
działań poszczególnych instytucji publicznych jak i na programowanie operacyjne. Proces 
programowania składa się zarówno z ustalania strategicznych celów rozwojowych, uwzględniających 
dynamikę zmian społecznych i ekonomicznych, jak i przekładania celów strategicznych na zadania 
publiczne oraz działania, które służą do osiągnięcia celów tych zadań. Realizacja tych działań 
następuje w ramach trzech wzajemnie się uzupełniających  aktywności:  

• wykonywania administracji; 
• realizacji rządowych Programów Wieloletnich;  
• realizacji Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków UE.  

Jak już nadmieniłem wcześniej, zarówno cele jak i zadania oraz osiągane/realizowane 
rezultaty mają swoją strukturę. W przypadku łańcucha celów struktura ta jest w sposób znaczący 
rozbudowana. Generalnie  można ją podzielić na dwa zasadnicze poziomy: 

• poziom programowania rozwoju ( poziom strategiczny związany z długo, średnio i 
krótkookresową polityką  rozwoju); 

• poziom programowania operacyjnego służący do zaplanowania takich działań, które w 
sposób optymalny będą wpływać na osiągnięcie celów zadań publicznych. 
 

Obowiązek realizacji procesów planowania dla każdego z tych poziomów (a w ramach każdego z 
nich, dla przyjętej struktury wewnętrznej) ma swoją  podstawę prawną. I tak  obowiązek 
programowania strategicznego,  służącego do realizacji polityk rozwoju, wynika z przepisów ustawy z 
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju22. Zgodnie z tą ustawą politykę 
rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju: długookresowej (obejmującej okres co najmniej 
15 lat), średniookresowej (okres od 4 do 10 lat) oraz innych strategii rozwoju.  W ramach tych innych 
strategii rozwoju zaproponowano  opracowanie dziewięciu tzw. „strategii zintegrowanych” mających 
stanowić podstawowy instrument realizacji strategii średniookresowej.   

Za ten obszar programowania, w tym za zgodność wewnętrzną pomiędzy strategami oraz 
Programami Operacyjnymi współfinansowanymi ze środków UE, odpowiedzialny jest minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zgodnie z diagnozą przedstawioną przez rząd w 2009 roku 
w dokumencie pt. „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski” 23, podsystem programowania 
strategicznego „dopiero w ciągu kilku ostatnich lat zaczął ewoluować i dostosowywać się  do potrzeb 
wynikających zarówno z uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych rozwoju kraju”.  Jak wynika 
z diagnozy przedstawionej w dokumencie o którym mowa powyżej, system programowania w miarę 
sprawnie  funkcjonował jedynie w części dotyczącej programowania działań w ramach Programów 
Operacyjnych współfinansowanych ze środków UE.  

 
 Warto odnotować, że istnieją  też inne uregulowania prawne określające rodzaje 

dokumentów strategicznych  wymaganych w określonych obszarach, czy też sektorach (przykładowo: 
Polityka ekologiczna państwa, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Polityka energetyczna 
państwa, Rządowa polityka konsumencka itp.). 

Z drugiej strony w ustawie o finansach publicznych ustalono obowiązek - dla ministrów 
kierujących poszczególnymi  działami administracji rządowej - realizacji procesów planowania 

                                                           
22 Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm. 
23 „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”, dokument przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego we współpracy z Kancelarią PRM i Zespołem doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów i 
przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009r. 
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działalności w dziale na rok następny24, w tym możliwość zobowiązania kierownika jednostki w dziale 
do sporządzania planu działalności na rok następny dla tej jednostki.  Ponadto na dysponentów części 
budżetowych  (a więc na ministrów kierujących poszczególnymi działami, na niektórych kierowników 
urzędów centralnych, wojewodów i innych dysponentów części budżetowych) nałożono obowiązek  
planowania wydatków i rozchodów znajdujących pokrycie w dostępnych środkach publicznych w 
procesie ustalania budżetu państwa, w ramach struktury tak zwanego układu zadaniowego  budżetu 
państwa25. Zgodnie z zapisami noty budżetowej dysponenci opracowują projekty swoich części 
budżetowych w układzie zadaniowym.  

Układ zadaniowy budżetu powinien zapewniać spójność planowania strategicznego z 
podejmowanymi działaniami operacyjnymi, jest więc narzędziem umożliwiającym powiązanie celów 
rozwojowych, określonych w średniookresowej strategii rozwoju, innych strategiach oraz 
programach rządowych, z wydatkami planowanymi na ich realizację na poziomie operacyjnym.  

Generalnie należałoby przyjąć, że proces ustalania budżetu powinien służyć racjonalizacji celów i 
polityki rządu, stając się instrumentem do określenia najbardziej efektywnych  wydatków (na 
określone działania) w istniejącym – będącym rezultatem programowania rozwoju - zbiorze celów. 
Dlatego też przyjęte w części zadaniowej budżetu państwa cele zadań budżetowych muszą być 
zgodne z wszystkimi celami strategicznymi zapisanymi w dokumentach rządowych o charakterze 
strategicznym, w tym zwłaszcza w średniookresowej strategii rozwoju. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, hierarchiczna struktura układu zadaniowego składa się 
z funkcji państwa (oznaczających poszczególne obszary działań państwa), zadań budżetowych 
(grupujących wydatki według celów), podzadań budżetowych (grupujących działania umożliwiające 
realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione) oraz działań. 
Rezultatem procesu planowania na każdym ze zdefiniowanych powyżej poziomów struktury zadań 
publicznych wynikających z układu zadaniowego budżetu państwa, jest: 

• nazwanie obszaru przedmiotowego zadania publicznego; 
• określenie celu do osiągnięcia; 
• zdefiniowanie miernika pozwalającego na pomiar dokonań w osiąganiu przyjętego cel wraz z 

określeniem wartości docelowej miernika. 

Formalny nadzór nad całością spraw związanych z programowaniem w ramach układu 
zadaniowego budżetu państwa sprawuje Minister Finansów. Ponadto – zgodnie z zapisem art. 103 
ustawy o finansach publicznych,  Minister Finansów  przygotowuje Wieloletni Plan Finansowy 
Państwa, obejmujący jedynie wydatki budżetu państwa, sporządzany  na okres czterech lat i 
aktualizowany corocznie przez Radę Ministrów,  w układzie obejmującym funkcje państwa wraz z 
celami i miernikami stopnia wykonania danej funkcji, uwzględniający zarówno cele średniookresowe 
strategii rozwoju kraju o której mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jak i 
kierunki polityki społeczno – gospodarczej Rady Ministrów26.  

                                                           
24 Art.70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. nr 157 poz. 12 40 z późn. zm. 
25 Definicja układu zadaniowego – art.2 pkt 3 ufp, budżet państwa w układzie zadaniowym – art.142 pkt.10 ufp, 
skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym – art.142  pkt.11 ufp, programy wieloletnie w układzie 
zadaniowym – art.122 ust.1 pkt 4 ufp,. plany finansowe w układzie zadaniowym dla agencji wykonawczych, 
instytucji gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych, wybranych państwowych 
osób prawnych– art.32 ufp, 
26 Dokument ten został przyjęty po raz pierwszy Uchwałą Nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. w 
sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013. Został on zaktualizowany Uchwałą Nr 36 Rady 
Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 
2011-2014 (M.P. Nr 29, poz. 324). 
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Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badania kontrolne zarówno w obszarze programowania 
strategicznego 27 jak i wdrażania koncepcji układu zadaniowego budżetu państwa 28. Jak już 
wielokrotnie podkreślono, system kontroli zarządczej jest narzędziem wspomagającym procesy 
programowania, a właściwie skonstruowany  pozwala na umiejętne zaplanowanie struktury celów, 
zadań i planowanych rezultatów.  Dlatego też ocena uzyskanych rezultatów procesu programowania 
na poziomie jednostek organizacyjnych, działów administracji oraz państwa,  pozwoli nam  na 
dokonanie oceny skuteczności systemów kontroli zarządczej,  wspomagających  działania władz 
publicznych w obszarze procesów programowania. 

 
 
4.1 Programowanie strategiczne 

 
W obszarze programowania strategicznego  NIK oceniła pozytywnie działania Ministra Rozwoju 

Regionalnego (dalej MRR) związane z opracowaniem analiz stanu programowania polityki rozwoju w 
Polsce oraz podejmowane próby uporządkowania dokumentów strategicznych29. Niemniej jednak w 
toku badań kontrolnych ujawnione zostały dysfunkcje w samym systemie programowania 
strategicznego oraz brak lub nieaktualność podstawowych dokumentów strategicznych.  

NIK zwróciła uwagę, że żadne przepisy prawa  nie przewidują możliwości wyegzekwowania przez 
MRR obowiązku przedkładania przez inne resorty dokumentów podlegających opiniowaniu. Mimo, że 
Minister Rozwoju Regionalnego odpowiada za koordynację realizacji strategii rozwoju (zgodnie z 
art.14 ust.2 i art.19 ust.1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), to nie ma prawnych 
możliwości weryfikacji ich formy i treści. MRR nie posada również uprawnień do bieżącego 
monitorowania realizacji celów ujętych w dokumentach o charakterze strategicznym. Najwyższa Izba 
Kontroli zwróciła również uwagę na fakt, że proces uporządkowania i ograniczania liczby 
dokumentów strategicznych30 prowadzony jest zbyt opieszale, terminy opracowania poszczególnych 
strategii były systematycznie przesuwane. 

Ponadto NIK zwróciła uwagę na bardzo istotny fakt, iż  dla prawidłowej realizacji polityki rozwoju 
istotne jest, by  przyjmowane dokumenty strategiczne stanowiły jednolity, spójny oraz 
zhierarchizowany system. Tymczasem już analizy przeprowadzone przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego a dotyczące stanu programowania polityki rozwoju wskazują na liczne mankamenty i 
dysfunkcje występujące w tym obszarze31, takie jak zbyt duża liczba dalej obowiązujących 
dokumentów strategicznych, brak zależności i powiązań pomiędzy tymi dokumentami a także 
występujący w większości dokumentów brak czytelnych ram finansowych.  

Pomimo iż od zakończenia omawianej powyżej kontroli minął już prawie rok, nie zakończono prac 
zmierzających do uporządkowania i ograniczania liczby dokumentów strategicznych.  Stan na listopad 
2012 roku jest następujący:   
• w przygotowaniu jest dokument „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”;  
• Rada Ministrów przyjęła  Strategię Rozwoju Kraju 202032  jako główną strategię rozwojową w 

średnim horyzoncie czasowym, wskazującą strategiczne zadania państwa, których podjęcie w 
                                                           
27 Kontrola rozpoznawcza przeprowadzona przez Delegaturę NIK w Warszawie nr P/09/180 dotycząca 
programowania i planowania inwestycji finansowanych z budżetu państwa. Obecnie Delegatura NIK w 
Warszawie prowadzi kontrolę „Przygotowanie dokumentów strategicznych perspektywy 2014-2020” 
(P/12/181) 
28 Kontrola nr P/11/001, Informacja o wynikach kontroli  Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym – 
ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości. NIK, maj 2012 r. 
29 Wystąpienie pokontrolne do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Minister Rozwoju Regionalnego z listopada 2011 r. z 
kontroli programowania i planowania inwestycji finansowanych z budżetu państwa. 
30 Koncepcja ograniczenia dokumentów strategicznych sformułowana została w przyjętym 24 listopada 2009 r 
(reasumpcja 10 marca 2010  r.) przez Radę Ministrów Planie uporządkowania strategii rozwoju. 
31 „Założenia systemu… str. 6-10. 
32 „Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” 
została przyjęta 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów. 
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perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe, wraz z 
szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych. Strategia ta stanowi  bazę dla 
dziewięciu tzw. „strategii zintegrowanych”; 

• trwają prace nad  „strategiami zintegrowanymi”  (Rada Ministrów przyjęła jedną z nich33, 
pozostałe są w sferze bardziej lub mniej zaawansowanych koncepcji).  
 
Ponadto MRR  dokonała wstępnej analizy założeń poszczególnych „strategii zintegrowanych” pod 

kątem uwzględnienia w nich wymiaru terytorialnego.   Przeprowadzono również, przy udziale 
ekspertów zewnętrznych, kontrolę krzyżową założeń bądź projektów strategii zintegrowanych, w 
zakresie obszarów zbieżności (spójności) oraz obszarów niezgodności (sprzeczności)  między 
poszczególnymi strategiami. Kontrola ta miała również doprowadzić do zdiagnozowania 
ewentualnych obszarów, czy zagadnień,  które nie zostały ujęte w żadnej ze strategii lub ujęte zostały 
w sposób niewystarczający.  Istotnym elementem tej analizy było przeprowadzenie przeglądu 
przewidywanych w tych strategiach instrumentów realizacyjnych (prawnych, finansowych, 
instytucjonalnych, programowych, innych) oraz wskaźników realizacyjnych, tak by wzajemnie były 
spójne34. 

Jak wynika z przeprowadzonych przez ekspertów zewnętrznych analiz, w poszczególnych 
projektach  dokumentów stwierdzono wysoki stopień wewnętrznej korelacji pomiędzy przyjętymi 
celami (celem ogólnym i celami szczegółowymi) i wynikającymi z nich kierunkami interwencji 
(działaniami). Nieco gorzej wygląda – zdaniem ekspertów zewnętrznych - związek  logiczny układu 
celów i kierunków interwencji ze zidentyfikowanymi i opisanymi w części diagnostycznej problemami 
i wyzwaniami. Zidentyfikowane niezgodności pomiędzy poszczególnymi strategiami wynikają głównie 
ze zjawiska nakładania się podobnych działań zaplanowanych w ramach różnych strategii. Dotyczy to 
zwłaszcza takich istotnych obszarów jak bezpieczeństwo, energetyka, ochrona środowiska oraz 
ochrona zdrowia. Ustalono ponadto (i przedstawiono w ekspertyzie) tematy i zagadnienia które nie 
występują w żadnym projekcie strategii zintegrowanych pomimo iż odnoszą się do ważnych 
zagadnień i czynników kształtujących przyszły rozwój Polski.  Przedstawione powyżej dysfunkcje są 
rezultatem braku  skutecznych działań koordynujących prace planistyczne oraz bardzo silnego 
ukierunkowania działań poszczególnych ministrów na rozwiązywanie problemów sektorowych.  

Organem koordynującym programowanie strategiczne jest Prezes Rady Ministrów posiadający 
(zgodnie z art. 35 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) swój  organ opiniodawczo – 
doradczy w zakresie prowadzenia polityki rozwoju, czyli Komitet Koordynacyjny do spraw polityki 
rozwoju. Przewodniczącym Komitetu jest Premier natomiast od 15 marca 2012 r. funkcję 
przewodniczącego w jego imieniu sprawuje minister ds. rozwoju regionalnego.  

Celem działalności Komitetu Koordynacyjnego jest zapewnienie efektywnej koordynacji 
programowania i wdrażania polityki rozwoju, a także strategicznego monitorowania i oceny 
instrumentów jej realizacji. Podstawowym problemem jest, czy tego typu organ opiniodawczo-
doradczy ma możliwości skutecznego koordynowania prac planistycznych za których 
odpowiedzialność ponoszą poszczególni ministrowie?   Czy podejście strategiczne przeważy nad 
podejściem sektorowym? Jest to bardzo trudno rozwiązywalny – o ile nie istnieją w prawie 
szczegółowe zapisy proceduralne – problem koordynacji  międzyresortowej35. Warto tu podkreślić, że 

                                                           
33 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 
Miasta, Obszary wiejskie” jako kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się do 
prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim 
34 „Ekspertyza dotycząca przeprowadzenia kontroli krzyżowych 9 zintegrowanych strategii rozwoju”, Raport 
PSBD, Warszawa, styczeń 2011 r. – dostępny na stronie:  
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/zintegrowane_str
ategie_rozwoju/strony/default.aspx 
35 Istnieją różne techniki związane z wykonywaniem koordynacji, począwszy od szczegółowych zapisów w 
prawie (np. ustawowe połączenie określonych działów w rękach jednego ministra czy też zapisanie formalnej 
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nie istnieje obowiązek zbudowania systemu kontroli zarządczej (byłby to III poziom kontroli 
zarządczej) na poziomie zarządzania państwem jako całością.  Biorąc pod uwagę określoną w art. 68 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych definicję kontroli zarządczej, za najistotniejszy element III 
poziomu kontroli zarządczej należałoby uznać system wyznaczania długookresowych celów 
strategicznych, a także system monitorowania stopnia ich osiągnięcia. W ramach takiego systemu 
należałoby wypracować mechanizmy kontroli pozwalające na skuteczne koordynowanie przez 
Prezesa Rady Ministrów prac poszczególnych ministrów powodujące spójność programowania na 
poziomie kraju. 

Na zakończenie tego wątku warto bardziej precyzyjnie uświadomić sobie dlaczego system 
programowania w miarę sprawnie  funkcjonuje  w części dotyczącej programowania działań w 
ramach Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków UE? Jak diagnozuje to Karol 
Olejniczak36, fakt ten wynika z różnicy pomiędzy filozofią zarządzania funduszami strukturalnymi, a 
kierowania polskimi politykami publicznymi. Zgodnie z prawem unijnym37  fundusze unijne mogą być 
wykorzystane przez państwo tylko wtedy, gdy są wdrażane na zasadzie zadaniowej to znaczy 
wyznaczone zostaną w procesie programowania cele oraz określone oczekiwane rezultaty. 
Rezultatom na poziomie operacyjnym  przypisuje się określone działania oraz środki finansowe.  W 
ramach tej zasady, Programy Operacyjne, a precyzyjnie rzecz ujmując, ich osiągnięte rezultaty, stają 
się narzędziem (zasobem) wkomponowanym w strategiczny plan rozwoju kraju i zasilającym 
istniejący system polityki rozwoju.  Z  przykrością  należy stwierdzić, że dotychczasowe wysiłki rządu 
nie doprowadziły do wdrożenia zasady zadaniowej do realizacji strategii rozwoju kraju, ciągle jeszcze 
dominuje zasada sektorowa.   Stąd określone kłopoty koordynacyjne.  

Reasumując, należy stwierdzić, że  podstawowym problemem występującym w obszarze 
programowania strategicznego  jest  występujący brak spójności i w istniejących bądź tworzonych 
dokumentach strategicznych i ich ukierunkowanie bardziej na rozwiązywanie problemów 
sektorowych niż strategicznych.  Przyczyną tego stanu rzeczy są nieskuteczne działania 
koordynacyjne w obszarze  powiązania celów na zasadzie zadaniowej. Brakuje również narzędzia 
wspomagającego procesy koordynacji jakim niewątpliwie byłby właściwie wdrożony III poziom 
systemu kontroli  zarządczej. 

 

4.2 Programowanie w ramach układu zadaniowego 

Podstawą do osiągania celów ustalonych w  procesie programowania strategicznego jest - spójne 
z ustalonym i celami strategicznymi - zaprogramowanie struktury celów na poziomie funkcji państwa, 
zadań publicznych służących do osiągania celów tych funkcji, oraz działań służących do osiągnięcia 
celów tych zadań.  Problem ten warto rozpatrywać co najmniej w dwóch aspektach, finansowym i 
zadaniowym. Aspekt finansowy jest niezbędny  do  określania środków finansowych na realizację 
długookresowych celów rozwojowych państwa. Zgodnie z obowiązującym dzisiaj stanem prawnym, 
planem finansowym mającym służyć skutecznemu planowaniu średniookresowemu jest Wieloletni 
Plan Finansowy Państwa (dalej WPFP) zawierający prognozę środków na realizację działań 
rozwojowych finansowanych z budżetu państwa. WPFP stanowi podstawę przygotowania ustaw 
budżetowych w tym również w układzie zadaniowym.  

                                                                                                                                                                                     
kompetencji oraz procedur realizacji (funkcja  koordynacyjna ministra właściwego ds. zagranicznych: art.  32 
ust.2 ustawy o działach administracji rządowej)), uchwałą Rady Ministrów (przykładowo: Uchwała Nr 13 Rady 
Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie  dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad 
prowadzenia prac w tym zakresie (M.P. z dnia 30 stycznia 2008 r.)), ustalenia obowiązku koordynowania dla 
Prezesa Rady Ministrów z równoczesnym powołaniem Zespołu Międzyresortowego bądź Komitetu 
Koordynacyjnego (tak jest w omawianym przypadku). 
36 K.Olejniczak „Rola ewaluacji w krajowych politykach publicznych – analiza systemowa lat 1999-2010” w: 
„Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym” red. A. Haber, M. Szałaj, PARP, Warszawa 2010 s. 39-62. 
37 Rozporządzenie Rady (WE) nr.1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 (Dziennik Urzędowy WE,OJL210,31.7.2006). 
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Pierwsze prace nad wdrożeniem  w Polsce metod budżetowania zadaniowego rozpoczęto na 
przełomie 2006 i 2007 roku. Od 1 stycznia 2010 r. pojawiły się w ustawie o finansach publicznych 
określone obowiązki z tym związane. Po pierwsze pojawił się obowiązek dla ministrów kierujących 
działami administracji rządowej  do corocznego ustalania podzadań służących do osiągania 
zaplanowanych celów określonych zadań budżetowych38.  Z drugiej strony ustawa o finansach 
publicznych wymaga dla każdego dysponenta części budżetowej (a więc również dla ministra 
kierującego określonym działem administracji rządowej)   ustalenia budżetu  nie tylko w układzie 
tradycyjnym (dział, rozdział, paragraf) ale również w układzie zadaniowym (zadanie budżetowe, 
podzadanie budżetowe, działanie) 39.  

 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2011 r, kontrolę pn. „Wdrażanie budżetu państwa w 

układzie zadaniowym – ocena procesów planowania, monitorowania i sprawozdawczości ”40.  
Zdaniem NIK, realizowany przez Ministra Finansów i podległych mu pracowników proces wdrażania 
planowania w układzie zadaniowym41 nie prowadzi do osiągnięcia podstawowego celu  jakim jest 
zmiana procesu przygotowania i realizacji budżetu państwa m.in. w kierunku zwiększenia 
efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych42.   Zarówno przebieg, jak i uzyskane 
efekty wdrażania układu zadaniowego budżetu państwa w obecnym kształcie nie gwarantują, że 
będzie on skutecznym narzędziem sprawnego zarządzania zadaniami publicznymi, zwiększającym 
skuteczność osiągania ustalonych celów oraz efektywność alokacji środków publicznych. 

We wprowadzeniu do informacji z omawianej kontroli Prezes NIK napisał: 
„Wyniki kontroli wskazują niestety, że zastosowane przez Ministra Finansów zasady i metody 
realizacji procesu wdrażania koncepcji budżetu zadaniowego nie prowadziły do osiągnięcia 
zakładanych celów modernizacji systemu finansów publicznych. Funkcja budżetu zadaniowego, jako 
narzędzia wspomagającego efektywne zarządzanie środkami publicznymi została poważnie 
zmarginalizowana. Jego walor informacyjny, mający istotne znaczenie dla poprawy przejrzystości 
finansów publicznych, jest ograniczany, zarówno z powodu błędów i niespójności danych, jak i z 
uwagi na ich niekompletność. Skutecznemu wdrażaniu nie sprzyjają także niespójności systemu 
prawnego, w szczególności w obszarze odpowiedzialności organów władzy publicznej za 
merytoryczną realizację i finansowanie zadań publicznych.” 

Do najpoważniejszych niespójności w istniejącym systemie prawnym   – NIK zaliczyła: 

• brak spójności pomiędzy strukturą planowania zadań budżetowych ministrów a strukturą 
realizowania i osiągania zaplanowanych przez nich celów. Struktura zadań budżetowych 
ministrów została ustalona w ramach 22 funkcji państwa według kryterium dysponowania 

                                                           
38 Art. 70 ustawy o finansach publicznych nakazuje ministrowi kierującym określonym działem administracji 
rządowej sporządzenia – do końca listopada każdego roku – planu działalności na rok następny dla kierowanych 
przez niego działów a w szczególności określenia celów w ramach poszczególnych zadań budżetowych wraz ze 
wskazaniem podzadań służących osiągnięciu celów i mierników dokonań.  
39 Na potrzeby układu zadaniowego budżetu opracowano trójpoziomową specyfikację zadań państwa. 
Wyróżniono 22 funkcje państwa a w każdej funkcji określone zadania budżetowe oraz – służące do osiągania 
celów tych zadań, podzadania zwykle podzielone na działania. W budżecie państwa na 2012 r. przyjęto ponad 
400 zadań. 
40 Informacja o wynikach kontroli „Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów 
planowania, monitorowania i sprawozdawczości” NIK, maj 2012 r. 
41 W myśl art. 95 ust. 1 przepisów wprowadzających ufp – do dnia 31 grudnia 2012 r. organem administracji 
rządowej właściwym w sprawach wdrażania planowania w układzie zadaniowym w jednostkach sektora 
finansów publicznych określonych w art. 32 ufp oraz opracowywania planu finansowego w układzie 
zadaniowym jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 
42 W „Planie rozwoju i konsolidacji finansów publicznych 2010 – 2011” jako narzędzie do osiągnięcia trwałej 
stabilności finansów publicznych przyjęto: „wykorzystanie priorytetyzacji wydatków publicznych dzięki 
efektywnemu stosowaniu budżetu zadaniowego jako instrumentu wspomagającego zarzadzanie w obszarze 
finansów publicznych..” 
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środkami części budżetowych, a odpowiedzialność ministrów za realizację zadań  została im 
przypisana, w ramach obowiązku kierowania 34 działami administracji rządowej; 

• niespójna prezentacja wartości mierników osiągania celów zadań ujętych w 
skonsolidowanym planie wydatków oraz mierników osiągania celów funkcji państwa ujętych 
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Niespójność ta wynika z występującego w 
planowaniu budżetowym zróżnicowania źródeł finansowania.  Skonsolidowany plan 
wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ufp opracowywany jest w układzie zadaniowym 
(począwszy od 1 stycznia 2013r)  dla podmiotów finansowanych z budżetu państwa oraz z 
innych źródeł (m.in. funduszy celowych) natomiast środki na finansowanie wydatków ujętych 
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa pochodzą wyłącznie z budżetu państwa; 

• zakres podmiotowy skonsolidowanego planu wydatków nie obejmuje części istotnych 
podmiotów sektora finansów publicznych realizujących ważne dla społeczeństwa zadania 
publiczne i dysponujących znacznymi środkami publicznymi, m.in. Narodowego Funduszu 
Zdrowia, instytucji kultury, uczelni publicznych. W ocenie NIK, system efektywnego 
zarządzania środkami publicznymi, wdrażany w ramach budżetu zadaniowego, powinien 
obejmować wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ufp.; 

• planowanie w układzie zadaniowym wdrażane jest bez zachowania spójności terminu 
sporządzania rocznych planów działalności z terminem sporządzenia planów wydatków w 
układzie zadaniowym. Roczne plany działalności ministrów kierujących działami administracji 
rządowej zawierają cele i mierniki realizacji zadań i winne być zgodnie z przepisem ustawy o 
finansach publicznych sporządzane do końca listopada danego roku, natomiast ostateczne 
kwoty na realizację tych zadań (ujęte w planach wydatków w układzie zadaniowym) znane są 
dopiero po uchwaleniu ustawy budżetowej (a więc znacznie później). 

Przedstawione powyżej problemy dotyczą spraw systemowych, część z nich można rozwiązać 
poprzez uzupełnienie i doprecyzowanie obowiązującego prawa,  część natomiast wymaga 
pogłębionej analizy dotychczas wdrożonych instrumentów zarządzania sprawami państwa oraz 
obowiązujących rozwiązań strukturalnych. Podstawowym problemem jest problem 
odpowiedzialności w strukturze 22 funkcji państwa w korelacji z istniejąca strukturą 34 działów 
administracji rządowej.  

 Ponadto w omawianej kontroli dokonano szczegółowej analizy uzyskanych rezultatów działań 
planistycznych 49 podmiotów (33 ministrów właściwych do spraw określonych działów administracji 
rządowej oraz 16 wojewodów). Z badań kontrolnych wynika, że zadania podejmowane  w zakresie 
planowania i realizacji układu zadaniowego w poszczególnych kontrolowanych jednostkach, mogą 
okazać się niewystarczające do tego, aby układ zadaniowy był skutecznym narzędziem sprawnego 
zarządzania zadaniami publicznymi. Analiza wykazała wiele różnorodnych nieprawidłowości 
występujących w przygotowanych dokumentach planistycznych (na poziomie poszczególnych działów 
administracji oraz w jednostkach podległych bądź nadzorowanych przez ministra (tzw. jednostki w 
dziale), polegających na: 

• braku poprawności definiowania treści zadań/podzadań  oraz celów i mierników z nimi 
związanych (w kontroli  przeanalizowano 743 podzadania wraz z celami i miernikami, w 75 % 
podmiotów ustalone cele i mierniki nie spełniały wymogów określonych w nocie budżetowej 
oraz w standardach Ministra Finansów);  

• nie ujmowaniu w formularzach planistycznych wszystkich danych wymaganych przepisami 
noty budżetowej (w 47 % badanych podmiotów dane były niekompletne);  

• braku spójności kwot wydatków z przyjętymi wartościami docelowymi mierników 
spowodowany niejednolitym sposobem prezentacji w formularzach planistycznych kwot 
planowanych w rezerwach celowych; 
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• braku wskazania jednostek podległych które realizowały poszczególne działania/podzadania 
oraz wykazywanie niepełnych kwot planowanych na realizację działań przez jednostki 
podległe; 

• braku współpracy – przy formułowaniu celów i mierników zadań i podzadań – pomiędzy 
ministrami oraz pomiędzy wojewodami i ministrami jak również  współpracy przy 
uzgadnianiu treści podzadań i działań z kierownikami podległych bądź podporządkowanych 
jednostek organizacyjnych. 

Podsumowując, zidentyfikowane podczas kontroli NIK problemy systemowe  oraz realizacyjne w 
aspekcie programowania układu zadaniowego,   powodują że w obecnym stanie wdrożenia, budżet 
zadaniowy stanowi dodatkową, oprócz tradycyjnej, klasyfikację wydatków państwa, nie wnoszącą 
żadnej wartości dodanej zarówno w procesie programowania działań w jednostkach sektora 
finansów publicznych jak i programowania zadań publicznych dla ministrów kierujących określonymi 
działami administracji rządowej. W związku z tym rezultaty procesu programowania zadaniowego  (w 
układzie: działania, podzadania, zadania i funkcje)  nie wnosi pożądanego wkładu w proces 
programowania strategicznego (zarówno w aspekcie finansowym jak i zadaniowym).   

 

5. Wnioski końcowe   

Podstawowym wyzwaniem dla administracji publicznej jest zapewnienie rzetelności i 
sprawności w działaniu instytucji publicznych. Wymaga to istotnego podniesienia jakości  rezultatów 
uzyskiwanych w procesie  programowania, oraz - na podstawie właściwie ustalonej struktury celów, 
zadań i rezultatów – podniesienie efektywności operacyjnej i skuteczności działań jednostek sektora 
finansów publicznych.  Działania wspomagające  osiąganie rzetelności i sprawności w działaniu 
instytucji publicznych skupione są w systemie tzw. kontroli zarządczej pozwalającej spojrzeć na 
jednostkę organizacyjną bądź system jednostek (jednostki w dziale) w nowy, uporządkowany sposób.  

Należy jednak wyraźnie stwierdzić, na podstawie analiz wyników kontroli NIK oraz analiz 
przeprowadzonych przez ekspertów zewnętrznych, że znajdujemy się w zdecydowanie początkowej 
fazie wdrażania  koncepcji kontroli zarządczej w państwie. Ocena ta wynika zarówno z analizy 
zgodności działań ustanawiających poszczególne elementy systemu kontroli zarządczej z 
obowiązującym prawem oraz standardami ustanowionymi przez Ministra Finansów, jak i – o wiele 
mocniej – z analiz skuteczności w realizowaniu określonych obowiązków państwa, w tym zwłaszcza 
procesów programowania zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.  

Omówione w tym opracowaniu bezpośrednie badania stanu wdrożenia koncepcji kontroli 
zarządczej w polskiej administracji pokazują, że ustanawianie działań w ramach kontroli zarządczej 
skupia się głównie na formalnych aspektach, często prowadząc do zbiurokratyzowania  
poszczególnych działań.  

W niniejszym opracowaniu przedstawiono również analizę zgodności ustanowionych 
systemów kontroli zarządczych  w aspekcie ich skuteczności  w osiąganiu właściwych rezultatów w 
obszarze programowania. Analiza procesów programowania oraz osiągniętych rezultatów w sferze 
programowania rozwoju oraz programowania w ramach tzw. układu zadaniowego, pokazuje, iż 
mamy do czynienia  z problemem istnienia  istotnych   dysfunkcji43 w ramach systemu   ustanawiania 
celów państwa wynikającej z wadliwości zarówno procesu  programowania operacyjnego w ramach 
układu zadaniowego jak i  programowania strategicznego w ramach programowania rozwoju. 
Wadliwość ta nie została usunięta bądź zminimalizowana przez istniejące systemy kontroli zarządczej 
zarówno pierwszego jak drugiego poziomu ponieważ – jak to wynika z przeprowadzanych analiz - 
                                                           
43 Dysfunkcje to zjawiska wpływające w sposób negatywny na określony system. W wyniku oddziaływania 
dysfunkcji system ulega ciągłym napięciom i deformacjom, które należy w sposób adekwatny redukować. 
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systemy te nie zarządzają, bądź zarządzają nieskutecznie podstawowym ryzykiem strategicznym 
zdefiniowanym w trakcie analizy  procesów programowania oraz ich rezultatów.  

Ryzykiem tym, jest niski poziom spójności pomiędzy celami ustalonymi w procesie 
programowania na różnych poziomach struktury państwa. Przyczyną istnienia wysokiej wartości 
tego ryzyka jest niska skuteczność  i sprawność procesu koordynowania  jak również brak spójnego 
podejścia do odpowiedzialności organów władzy publicznej za merytoryczną realizację i finansowanie 
zadań publicznych. Skutkiem niewłaściwego zarządzania tym ryzykiem jest niewłaściwe (niespójne) 
zaprogramowanie celów oraz zadań publicznych służących dla ich osiągania bądź realizacji, na 
wszystkich poziomach zarządzania zadaniami państwa (jednostki sektora finansów publicznych, 34 
działy administracji rządowej, 22 funkcje państwa, dziewięć tzw. „strategii zintegrowanych”).  

Możemy więc mówić o negatywnej ocenie skuteczności systemów kontroli zarządczej  
zarówno na poziomie jednostek sektora finansów publicznych (I poziom kontroli zarządczej) jak i 
działów administracji rządowej (II poziom kontroli zarządczej) przynajmniej dla procesów   
ustanawiania struktury celów, zadań i rezultatów zarówno na poziomie programowania rozwoju jak i 
planowania zadań w jednostkach w działach poszczególnych ministrów.   

Można mówić o dwóch najbardziej prawdopodobnych przyczynach istnienia dysfunkcji w 
procesie ustanawiania celów i zadań.  Pierwsza z nich związana jest z brakiem w polskiej administracji 
nastawienia zorientowanego na osiąganie rezultatów.  Urzędnicy nastawieni są raczej na dokładne 
wykonywanie procedur niż na dbanie o osiągnięcie określonego rezultatu.  Takie nastawienie wynika 
między innymi z faktu, że zwykle są oni kontrolowani i oceniani z poziomu zachowania zgodności z 
istniejącymi procedurami a nie z poziom skuteczności i efektywności osiągania określonego rezultatu.  
System nadzoru i kontroli wewnątrzadministracyjnej nakierowany jest w sposób zdecydowany na 
poprawę procesu administrowania a nie na poprawę skuteczności i efektywności osiągniętych 
rezultatów.  

Urzędnicy zwykle dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji i zmniejszenie poziomu błędów w 
realizowaniu procedur. Często stają się ekspertami od określonego (zwykle bardzo wąskiego) wycinka 
wykonywania administracji, nie widząc żadnej potrzeby w działaniach zespołowych, czy też 
koordynowaniu swojej pracy z pracą innych urzędników (a zwłaszcza zatrudnionych w innym 
urzędzie).  Również urzędy a nawet całe resorty stają się wyspecjalizowanymi podmiotami widzącymi 
tylko swój „resortowy” zakres odpowiedzialności. Tymczasem istotna różnica pomiędzy podejściem 
resortowym a podejściem zadaniowym tkwi w tym, że układ zadaniowy buduje powiązania 
horyzontalne, pomiędzy poszczególnymi działami administracji (lub jak kto woli pomiędzy resortami). 
Istnienie tych powiązań prowadzi do potrzeby stworzenia międzydziałowych (międzyresortowych) 
programów zadaniowych. Tylko wtedy  będziemy mogli oczekiwać na synergię działań w państwie.   

Druga przyczyna związana jest z  istniejącym, niefunkcjonalnym  podziałem kompetencji i 
odpowiedzialności organów władzy publicznej. Przyjęte w Polsce podejście zadaniowe mocno 
naruszyło istniejący dziś w Polsce system ministrów właściwych w 34 działach administracji rządowej, 
ponieważ działania służące do osiągnięcia celów określonego zadania budżetowego często są 
realizowane w jednostkach podległych bądź nadzorowanych przez kilku ministrów.   

Aktualnie mamy zdefiniowanych dziewięć  tzw. „strategii zintegrowanych” oraz ministrów 
odpowiadających za ich przygotowanie 44. Mamy również określone 22 funkcje państwa z 
określonymi w WPFP celami i miernikami dokonań dla każdej funkcji oraz ustanowionymi na 2011 rok 

                                                           
44 Ustalenie przedmiotu poszczególnych strategii oraz ministrów odpowiedzialnych za ich przygotowanie 
nastąpiło poprzez przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 24 listopada 2009r. dokumentu „Plan 
uporządkowania strategii rozwoju” z późniejszą reasumpcją decyzji w dniu 10 marca 2010 r. 
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ministrami odpowiedzialnymi za osiąganie celów tych funkcji45. Ponadto mamy ustanowione ustawą 
o działach administracji rządowej46 34 działy oraz obowiązek (wynikający z art.70 ufp) corocznego 
programowania celów i zadań w ramach  każdego działu. Mamy dysponentów części budżetowych 
(są to w ramach administracji rządowej zarówno ministrowie kierujący określonym działem 
administracji jak i niektóre urzędy centralne i państwowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez 
ministrów oraz wojewodowie),  których obowiązkiem jest przygotowanie  projektu  budżetu w 
układzie zadaniowym z określeniem celów i zadań publicznych do ich realizacji (działania, 
podzadania, zadania budżetowe). Mamy wreszcie kierowników jednostek w dziale z bardzo 
różnorodnymi (w zależności od formy organizacyjnej jednostki) obowiązkami planistycznymi w 
stosunku do ministra kierującego określonym działem47.  Podstawowym pytaniem jest więc pytanie o 
to,  jak i przy pomocy jakich narzędzi, podmioty odpowiedzialne za poszczególne składowe w 
ramach tych pięciu odrębnych lecz  nachodzących na siebie w aspekcie przedmiotowym struktur  
mają z sobą współpracować w celu spójnego zaprogramowania właściwej struktury celów i zadań 
publicznych?  

Jedną z przyczyn słabości  skuteczności systemów kontroli zarządczej ( zarówno na I jak i na II 
poziomie kontroli zarządczej) jest słabość działań audytu wewnętrznego i komitetów audytu. Jak 
stwierdzono podczas kontroli NIK, działania audytu wewnętrznego  zwykle zogniskowane były na 
badaniu zgodności, często  w obszarze legalności działań. Nie znany jest mi przypadek zadania 
audytowego dotykającego problemu zarządzania ryzykiem niskiego poziomu spójności pomiędzy 
celami, planowanymi na różnych poziomach programowania.  

Na zakończenie warto również przedstawić wnioski wynikające z przedstawionej powyżej 
analizy dla działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli.  Wydaje mi się, że w działaniach 
kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli zbyt mocno  pokutuje nastawienie  na ocenę zgodności działań z 
prawem. Kontrole kończące się oceną skuteczności i efektywności uzyskanych (osiągniętych) 
rezultatów występują znacznie rzadziej.  Warto więc rozważyć zwiększenie udziału kontroli 
wykonania zadań w kontrolach planowych Izby skupiając się przy tym na analizie i ocenie tej części 
systemu kontroli zarządczej, która wspomaga osiągnięcie badanych rezultatów.  

Wdrażanie – do polskiej administracji publicznej – umiejętności posługiwania się narzędziami 
wspomagającymi poszczególne istotne procesy,  należy traktować jako  wieloletni i stale doskonalony 
proces. W związku z powyższym przedstawiona w tym opracowaniu analiza służyć  może  do 
doskonalenia przebudowy systemu zarządzania publicznego. Nie należy jej traktować jako 
przedstawienie oceny ostatecznej. 

 

 

 

                                                           
45 Cele i mierniki postępów w ich osiąganiu przedstawione są w przyjętym przez Radę Ministrów Wieloletnim 
Planie Finansowym Państwa. Natomiast określenie który minister odpowiada za osiąganie celów przyjętych dla 
funkcji przedstawione zostało jedynie na 2011 rok w załączniku nr 75 do noty budżetowej na rok 2011 r. 
46 Ustawa z dnia 4 września 1997 r.  o działach administracji rządowej (Dz.U.2007.65.437 j.t.) 
47 Przepisy nie wskazują kierownikom jednostek będących dysponentami II lub III stopnia jednoznacznej roli w 
planowaniu zadaniowym aczkolwiek minister może skorzystać z zapisów art. 34 a ustawy o Radzie Ministrów. 
Minister może również (na podstawie art.70 ufp) zobowiązać kierowników wszystkich jednostek w dziale  do 
sporządzania planu działalności.  Jeszcze inna, mocno zróżnicowana w zależności od rodzaju jednostki, jest 
sytuacja prawna jednostek w dziale o których mowa w art.9 pkt 5-7 i 14 ufp. Więcej na ten temat w Informacji 
o wynikach kontroli „Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym….” str.19. 


