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Rodzaje ryzyka towarzyszące 
budŜetowi zadaniowemu

• Ryzyko makroekonomiczne;

• Ryzyko dysponenta;

• Ryzyko realizatora



Ryzyko makroekonomiczne

• Za takie ryzyko uznałam błędy, jakie 
mogą wystąpić przy:

1. Formułowaniu funkcji państwa;
2. Ustalaniu funkcji priorytetowych;
3. Przypisywaniu  kwot nakładów 

budŜetowych do poszczególnych funkcji, 
zwłaszcza w okresie dłuŜszym niŜ jeden 
rok.



Ryzyko dysponenta

• Uznałam, ze do tej grupy ryzyka naleŜy 
zaliczyć:

1. Mało precyzyjne rozpisanie funkcji na zadania, 
zwłaszcza wówczas, gdy zadanie jest 
realizowane przez kilku dysponentów;

2. Złe oszacowanie kosztów realizacji zadania;
3. Błędnie sformułowane cele realizacji zadania i w 

konsekwencji źle dobrane mierniki realizacji 
zadania.



Ryzyko realizatora działania

• Do tej grupy zaliczam:

1. Nieprecyzyjnie sformułowany zakres i cel 
działania;

2. Niewłaściwe (zbyt niskie lub zbyt 
wysokie) nakłady;

3. Źle dobrane mierniki słuŜące ocenie 
realizacji działania.



ZagroŜenia dla systemu finansów 
publicznych

• Zbyt duŜa liczba nieścisłości pojawiająca się przy 
opracowaniu budŜetu w układzie zadaniowym 
moŜe prowadzić do zaburzeń w realizacji 
dochodów i wydatków państwa w ciągu roku.

• Konieczne jest wnikliwe skoordynowanie 
poszczególnych działań, zadań i funkcji w ten 
sposób, aby działania tworzyły zwartą sieć
nakładów wykorzystanych na kompleksową
realizację funkcji państwa.



MoŜliwości ograniczania ryzyka

• Sprawą podstawową jest właściwe 
przyporządkowanie zadań do 
poszczególnych funkcji państwa oraz 
rozpisanie działań składających się na 
poszczególne zadania, w tym wyraźne 
rozgraniczenie działań o podobnej treści 
merytorycznej.



MoŜliwości ograniczania ryzyka 
(c.d.)

• Wypracowanie takiego systemu mierników, 
który pozwoli na opisywanie zadań poprzez 
agregacjęmierników charakteryzujących 
stopień realizacji działań i analogicznie –
stworzy moŜliwość oceny stopnia realizacji 
funkcji poprzez uogólnienie wartości 
mierników opisujących stopień realizacji 
zadań składających się na funkcję.



Kilka warunków dodatkowych

• Wprowadzenie metody zadaniowego określania 
budŜetu państwa wymaga weryfikacji obecnego 
układu resortowego administracji państwowej.

• Niezbędne jest takŜe przeanalizowanie 
dotychczasowych zasad współpracy administracji 
rządowej i samorządowej oraz zasad 
współdziałania obu tych administracji z 
organizacjami poŜytku publicznego.


