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Prognozy dotyczące długu i deficytu w relacji do PKB 
w krajach UE na 2010 rok

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 16 czerwca 2010 r.  
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INSTRUMENTY 
KOORDYNACJI

POLITYK 
GOSPODARCZYCH

Wymiana informacji

Wspólne oceny 
i analizy sytuacji 
gospodarczej

Wspólne
opracowywania
tzw. dobrych 
praktyk 

Wspólne uzgadnianie
celów i zasad polityki

Koordynacja polityki gospodarczej w UE
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KW n ≤ KW n-1 x (WI n + 1pp)%

� w części realnej, na wzroście
gospodarczym w kilkuletnim
okresie referencyjnym,

� w części nominalnej, na celu
inflacyjnym lub prognozowanej
inflacji

GŁÓWNY CEL: UTRZYMANIE STRUKTURALNEGO DEFICYTU 
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA POZIOMIE MTO (1% PKB)

Reguły wydatkowe



Stuktura wydatków budŜetowych Wilekiej 
Brytanii

42,4%57,6%
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Struktura wydatkow bud Ŝetowych Republiki 
Czeskiej

67,9%
32,1%

Elastyczne Sztywne
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Reguły wydatkowe
a poprawa struktury wydatków budŜetowych
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A. CELE STRATEGICZNE PA ŃSTWA

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010 - 2016
Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010 - 2015

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010 - 2014
B. Wieloletni Plan Finansowy Państwa 

na lata 2010 - 2013

BudŜet Państwa na rok     2014
BudŜet Państwa na rok   2013

BudŜet Państwa na rok   2012
C. BudŜet Państwa na rok 2011

Wieloletni Plan Finansowy Państwa
− jako narzędzie realizacji celów strategicznych państwa

- 14 - 15 
- 16
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Wieloletni Plan Finansowy Państwa
− jako narzędzie miary efektów wydatków budŜetowych

Funkcja 14
Rynek pracy

Cel : 
Zwiększenie aktywno ści
zawodowej

Miernik: 
Stopa bezrobocia 
rejestrowanego
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Wieloletni Plan Finansowy Państwa
− jako narzędzie miary efektów wydatków budŜetowych
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autostrady drogi ekspresowe

Funkcja 19
Infrastruktura transportowa

Cel : 
DąŜenie do zrównowaŜonego 
międzygałęziowego 
rozwoju transportu

Miernik: 
Długość wybudowanych
autostrad 
i dróg ekspresowych
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BudŜet zadaniowy obecnie

Cele Cele StrukturaStruktura MiernikiMierniki

22 funkcje państwa;

145 zadań;

554 podzadania;

kilka tysięcy 
działań.

Baza mierników 
dostępna dla 5 
funkcji państwa (tj. 
6, 18, 19, 21, 22).

W trakcie 
opracowywania dla 
kolejnych 8 funkcji 
(tj. 2, 5, 7, 10, 12, 13, 
14 i 16).

Zgodne ze standardami ich 
definiowania (istotne, 
precyzyjne i konkretne, 
spójne, mierzalne, określone 
w czasie, realistyczne).

Na poziomie zadania 
– nie więcej niŜ 2 cele.

Na poziomie podzadania 
– 1 cel.
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BudŜet zadaniowy obecnie

Ustawa o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku



BudŜet zadaniowy
− trudności z mierzeniem zadań publicznych

W Informacji z realizacji wydatków w układzie zadaniowym za 2009 rok 

� brak było 12 celów na poziomie zadań i 4 na poziomie podzadań,
� ponad połowa mierników nie była wykonana zgodnie z planem.

Nazwa zadania 
/podzadania

Miernik Plan na 
2009 r.

Wykonanie Powód niewykonania 
planowanej wartości 
miernika 

6.1.3. Tworzenie 
warunków dla 
funkcjonowania i 
rozwoju 
przedsiębiorstw

Średnia 
rentowność
przedsiębiorstw

>5% 4,13% Pogarszająca się sytuacja 
gospodarcza kraju w związku 
z kryzysem ogólnoświatowym

13.1.7 Aktywizacja 
poprzez prace 
społecznie 
użyteczne i roboty 
publiczne

Liczba 
podmiotów 
inicjujących 
aktywne formy 
pomocy

40 59 Zastosowanie miernika 
trudnego do precyzyjnego 
zastosowania
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BudŜet zadaniowy
− trudności z mierzeniem zadań publicznych (c.d.)

Nazwa zadania 
/podzadania

Miernik Plan na 
2009 r.

Wykonanie Powód niewykonania 
planowanej wartości 
miernika 

3.1. Podnoszenie 
poziomu jakości 
kształcenia i kadr

Liczba 
nauczycieli 
kończących 
różne formy 
doskonalenia 

32 044 14 763

Ograniczenie/ zwiększenie 
środków związane z 
nowelizacją ustawy 
budżetowej,

8.3.1. Infrastruktura 
w sporcie 
powszechnym

Liczba zadań
zakończonych i 
rozliczonych

270 686 Zaplanowana zła wartość
miernika

7.2. Wspieranie 
rozwoju budownictwa

Liczba 
mieszkań na
1 000 
mieszkańców 
(w szt.)

348 Dane
w lipcu 
2010 r.

Różnice pomiędzy okresem 
sprawozdawczym,

a możliwością

pomiaru miernika
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BudŜet zadaniowy 
− kolejne etapy procesu wdroŜeniowego

Wprowadzenie pełnej rachunkowości oraz ewidencji wydatków w układzie 
zadaniowym przez dysponentów części budŜetowych
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� Ewidencja wydatków w układzie zadaniowym we wszystkich JSFP objętych 
planowaniem zadaniowym

� Opracowanie planu kont dla ewidencji budŜetu zadaniowego w JSFP

� Sporządzanie sprawozdań zarówno na potrzeby zewnętrzne jak i wewnętrzne



BudŜet zadaniowy 
− kolejne etapy procesu wdroŜeniowego
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Dostosowanie systemów 
finansowo-księgowych 
do obsługi środków 
budŜetowych w ujęciu 
zadaniowym

Wprowadzenie 
jednolitego systemu 
finansowo-księgowego 
obejmującego państwowe 
jednostki budŜetowe

∗ Analiza systemów finansowo-księgowych u 
wszystkich dysponentów I, II i III stopnia, i 
innych JSFP pod kątem dostosowania ich 
funkcjonalności do obsługi środków 
budŜetowych w ujęciu zadaniowym                                                  

∗ Analiza potrzeb jednostek w zakresie 
wymaganych funkcjonalności oprogramowania 
finansowo-księgowego

ZałoŜenia dla docelowego rozwiązania 
informatycznego, na poziomie centralnym 
jak i poszczególnych jednostek sektora 
publicznego
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BudŜet zadaniowy
− kontrola wydatków budŜetowych w ujęciu zadaniowym

Plan działania jako narzędzie 
kontroli zarządczej 

Plan działania jako narzędzie 
kontroli zarządczej 

NajwyŜsza Izba 
Kontroli

NajwyŜsza Izba 
Kontroli

�� sporzsporząądzany przez ministra dzany przez ministra 
kierujkierująącego dziacego działłem administracji em administracji 
rzrząądowej,dowej,
�� okreokreśśla cele w ramach zadala cele w ramach zadańń
budbudŜŜetowych oraz wskazuje podzadania etowych oraz wskazuje podzadania 
ssłłuuŜąŜące osice osiąągnignięęciu celciu celóów i ich mierniki,w i ich mierniki,
�� wymaga corocznego sprawozdania siwymaga corocznego sprawozdania sięę
z jego wykonania,z jego wykonania,
�� wraz ze sprawozdaniem publikowany wraz ze sprawozdaniem publikowany 
w w BIPBIP--ieie..

�� przedstawienie Najwyprzedstawienie NajwyŜŜszej Izbie szej Izbie 
Kontroli informacji  z wykonania Kontroli informacji  z wykonania 
wydatkwydatkóów w ukw w ukłładzie zadaniowymadzie zadaniowym



BudŜet zadaniowy
− pytania, na które trzeba jeszcze odpowiedzieć
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Czy dysponenci powinni sami określać:

� metodologię przyjmowanych mierników?

� wartość przyjmowanych mierników?

Jak powinien wyglądać system wykonywania 
budŜetu w układzie zadaniowym?

Czy idea wykonywania budŜetu 
zadaniowego wspólnie z budŜetem 
tradycyjnym w roku 2012 jest dobrym 
rozwiązaniem?
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Ministerstwo Finansów

Dziękuj ę za uwagę!


