Przygotowanie uczestników do sporządzania
budżetu zadaniowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podstawowe definicje.
Planowanie wydatków w układzie zadaniowym.
Podstawy prawne budżetu zadaniowego w Polsce.
Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym.
Zasady ewidencji budżetu zadaniowego.
Rola mierników w sektorze finansów publicznych oraz ich wpływ na
efektywność i skuteczność zadań publicznych.

Podstawowe definicję

Dobra publiczne
Wykluczalne

Niewykluczalne

Rywalizacyjne

Nierywalizacyjne
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Dobra

Mierzalność

Publiczne

Mieszane

Niska

Obrona narodowa

Doradztwo pracy

Wysoka

Budowa dróg

Leczenie szpitalne

Źródło: Measuring Government Activity, op. cit., s. 46.

• Budżetowanie zadaniowe (ang. performance
budgeting) – metoda budżetowania, w której
wykorzystuje się informację o wynikach
realizacji zadań publicznych.

Budżet tradycyjny
Plan wydatków
wg klasyfikacji budżetowej:
część – dział – rozdział
Część sprawnościowa:
Plan wydatków
wg zadaniowej klasyfikacji
budżetowej

Opis celów, których realizacji mają służyć wydatki;
Opis mierników oraz wskazanie ich wartości docelowych,
które pokazują efekty z nakładów publicznych
Budżet zadaniowy

Nakłady
(input)

Efektywność
(efficiency)

Produkt
(output)

Wartość publiczna
(public value)

Skuteczność
(effectiveness)

Wynik
(outcomes)
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koszty /
wy datki
oszczędność

Bu dż e t tradycyjn y
Syst em zorientowany na alokację zasobów na
podst awie informacji o kosztach ut rzymania
posiadanych zasobów i realizowanych procesów. Nie
dost arcza informacji o produktach i rezult atach.
P odst awowe parametry oceny: oszczędność, legalność,
poz i om wydatków w porównaniu
z pl anem.

zasoby

skuteczność
ekonomiczna
p rocesy
/działalność

PSV
efekty wność
ekonomiczna

efekty wność
techniczna

Bu dż e t z ori e n towan y n a produ k ty
Syst em oparty na alokacji wydatków na
podst awie analizy realizacji nakład – produkt.
P odst awowe parametry oceny: efektywność
i jak ość.

jakość
p rodukty

skuteczność
techniczna
rezultaty

Bu dż e t z ori e n towan y n a re z u l taty
Syst em oparty na alokacji wydatków na
działania, kt óre przynoszą najlepsze wyniki.
Nacisk położony na rezult aty, oddziaływanie
i wpływ. P odst awowe parametry oceny: PSV,
sk u teczność, efektywność, jakość.

Rysunek 2.7. System budżetowania wydatków publicznych 1.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Diamond , op. cit., s. 32, I. Joumard, P.
Kongsrud, Y. S. Nam, R. Price, op. cit., s. 23, Performance Budgeting. Linking Funding
and Results, op. cit., s. 26 – 45, Budgeting and Budgetary Institutions, op. cit., 143 – 145.
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Planowanie wydatków w układzie zadaniowym

Podejście do planowania wydatków w ujęciu
zadaniowym
Dla
potrzeb
wdrożenia
budżetowania
zadaniowego, celowym jest podział wydatków
na trzy kategorie:
1) operacyjne (dotyczące finansowania bieżącej
działalności),
2) majątkowe
(dotyczące
realizowanych
inwestycji),
3) strategiczne (dotyczące finansowania tzw.
przedsięwzięć strategicznych).
12

Wydatki operacyjne

Stałe
wydatki
operacyjne
budżetowanie nakładów.
Zmienne wydatki operacyjne
budżetowanie produktów.
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–
–

Wydatki majątkowe– budżetowanie
produktów.
Wydatki strategiczne – budżetowanie
rezultatów.
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Metody budżetowania

Budżetowanie przyrostowe.
Budżetowanie od zera.
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Logika planowania zdaniowego
Produkty
(liczba i rodzaj
kontroli)

Działania
(niezbędne do
wykonania kontroli i
ich czas)

Zasoby

Wydatki (koszty)
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Procedura planowania wydatków
w układzie zadaniowym
1. Program Państwowej Inspekcji Pracy na 2013 rok:
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cele i mierniki.
Główne produkty:
kontrole ujęte w harmonogramie centralnym;
działania informacyjna – prewencyjne ujęte w harmonogramie
centralnym;
kontrole ujęte w harmonogramie OIP;
działania informacyjna – prewencyjne ujęte w harmonogramie
OIP;
kontrole nieplanowane;
poradnictwo w zakresie prawa pracy.
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Określenie czasu dostępności
poszczególnych zasobów
• Kontrolerzy PIP – parametry
• Liczba inspektorów zatrudnionych w OIP – 1500 osób
• Liczba inspektów przebywających na długotrwałych
zwolnieniach lub urlopach – 100 osób.
• Liczba dni roboczych w roku: 252 dni.
• Liczba dni urlopu: 26 dni.
• Liczba dni na doskonalenie zawodowe: 24 dni.
• Absencje spowodowane chorobami: 12 dni.
• Czas dostępny jednego inspektora: 190 dni.
• Czas dostępny inspektorów: 285.000 osobodni.
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Określenie proporcji wykorzystania czasu pracy inspektorów
niezbędnego do realizacji programu PIP:
Działania

%

Dni

Kontrole planowane - centralny harmonogram

30%

85500

Kontrole planowane - wspólne OIP

10%

28500

Kontrole planowane - OIP

30%

85500

Kontrole nieplanowane - OIP

20%

57000

Poradnictwo pracy

10%

28500

Razem:

100%

285000
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Wydatki dotyczące funkcjonowania
OIP
– Wydatki bezpośrednie – wynagrodzenia inspektorów wraz z pochodnymi oraz inne wydatki,
które można bezpośrednio przypisać do inspektorów PIP, np.:
a)

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących jedynie inspektorów pracy

b)

koszty szkoleń,

c)

delegacje,

d)

odpisy ZFŚS,

e)

zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,

– Wydatki bezpośrednie – które można przypisać do produktów lub grupy produktów (np.
doskonalenie metodyki kontroli, wypracowywanie narzędzi kontrolnych).
• Wydatki pośrednie:
- utrzymanie infrastruktury – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchnymi;
- obsługa kadrowa - proporcjonalnie do liczby pracowników;
- obsługa księgowa – proporcjonalnie do liczby operacji księgowych;
- obsługa prawna - proporcjonalnie do liczby zaopiniowanych umów lub innych dokumentów
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Koszty utrzymania zasobów oraz
wydatki na planowane działania
A

Wydatki bezpośrednie:

183 599

I

Alokowane na inspektorów

174 419

II

Bezpośredni przypisane do produktów, w tym:

9 180

1

Kontrole planowane - centralny harmonogram

2 295

2

Kontrole planowane - wspólne OIP

2 000

3

Kontrole planowane - OIP

1 300

4

Kontrole nieplanowane - OIP

1 200

5

Poradnictwo pracy

2 385

B
C

Wydatki pośrednie
Wydatki całkowite - inspektorzy (AI + B)

D

Koszty jednego osobodnia Inspektora

36 401
210 820

739,72 zł
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Planowane wydatki na rodzaje
produktów
Wydatki

Działania
Inspektorzy

Działania

Razem

Kontrole planowane - centralny harmonogram

63 246

2 295

65 541

Kontrole planowane - wpólne OIP

21 082

2 000

23 082

Kontrole planowane - OIP

63 246

1 300

64 546

Kontrole nieplanowane - OIP

42 164

1 200

43 364

Poradnictwo pracy

21 082

2 385

23 467

Razem

210 820

9 180

220 000
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Koszty jednego produktu
• Kontrola = 739, 72 zł x liczba osobodni
kontroli.
• Poradnictwo pracy = 123,29 zł x liczba godzin
określonej porady.
• Koszty jednego godziny: 123,29 zł.
Liczba godzin dostępnych: 8
Liczba godzin efektywnie wykorzystywanych: 6

23

Działania informacyjna –
prewencyjne
Program informacyjno – prewencyjny „Czas pracy a wypadki
drogowe”
• Metoda budżetowania: budżetowanie rezultatów – analiza ex
ante skuteczności planowanych działań w ramach programu.
• Sporządzenie kosztorysu działań.
Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”
• Metoda budżetowania: budżetowanie rezultatów – analiza ex
ante skuteczności planowanych działań w ramach programu.
• Sporządzenie kosztorysu działań.

24

Koszty ogólne
• Koszty kierownictwa OIP oraz komórek ich bezpośredni
obsługujących.
• Koszty współpracy zagranicznej oraz z innymi
instytucjami w Polsce.
• PFRON.
• Koszty GIP, za wyjątkiem (?):
1) Departamentu Nadzoru i Kontroli;
2) Departamentu Legalności Zatrudnienia;
3) Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki;
4) Departamentu Prewencji i Promocji.
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Podejście do planowania zadaniowego
wydatków w Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska

Kolejność działań – wydatki operacyjne
1.
Analiza struktury organizacyjnej zadań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
Przykładowo: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział merytoryczne
• Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
• Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
• Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i
Zarządzania Środowiskiem
Obsługa
• Wydział Organizacyjno – Finansowy
• Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
• Radca Prawny

Kolejność działań – wydatki operacyjne
• Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
• Oddziału Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko
• Oddziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Przedsięwzięć

2. Przypisanie zdań wynikających z regulaminu
do podzadań bz, zdefiniowanie produktów do
zadań wynikających z regulaminu, grupowanie
zadań w jednorodne grupy

Podzadanie
Symbol

Zadania wynikające z regulaminu
Nazwa
studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
strategii rozwoju regionalnego,
projektów polityk, strategii, planów lub
programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu,
telekomunikacji,
gospodarki
wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa,
rybołówstwa,
turystyki
i
wykorzystywania terenu,
projektów polityk, strategii, planów lub
programów, jeżeli ich realizacja może znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000;

Produkty

3. Zdefiniowanie czynności realizowanych dla
poszczególnych produktów.
4. Weryfikacja czynności zgodnie z zasadą Pareto.
5. Określenie czasu trwania poszczególnych czynności.
6. Zdefiniowanie przeciętnego czasu realizacji
poszczególnych produktów.
7. Zdefiniowanie czynników korygujących i ich wpływ na
czas trwania.
8. Zbudowanie macierzy produkt – czas trwania.

Produkty

Produkt A
Produkt A1
Produkt A2
Pordukt B
……..

Czas

9. Oszacowanie dostępnego czasu
a) Liczba pracowników Oddziału Strategicznych Ocen
Oddziaływania na Środowisko
b) Liczba pracowników przebywających do długotrwałych
zwolnieniach
c) Liczba dni obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
d) Liczba roboczodni w roku
e) Przeciętna absencja

10. Oszacowanie kosztów zasobów:
Alokacja na Odział wszystkich wydatków
dotyczących funkcjonowania oddziału innych niż
zakup metrycznych usług obcych.

11. Obliczenie kosztu jednej minuty pracy
Koszt jednej minut = koszty zasobów / dostępny
czas
12.
Obliczenie
planowanych
kosztów
poszczególnych produktów

Planowanie wydatków na inicjatywy
strategiczne
1. Definiowanie celów, mierników i inicjatyw
strategicznych

Długookresowa strategia
rozwoju kraju
(DSRK)

Średniookresowa strategia
rozwoju kraju
(ŚSRK)

Inne strategie rozwoju

Wieloletni Plan Finansowy
Państwa

Budżet zadaniowy - trzyletni
skonsolidowany plan
wydatków

Roczne
zadaniowe
plany finansowe
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GDOŚ
Misja:
•
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, mając na względzie jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń,
realizując politykę państwa, troszczy się o ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska.
Wizja:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest profesjonalną, nowoczesną, racjonalną i otwartą na
współpracę organizacją przyczyniającą się do sprawnego zarządzania środowiskiem naturalnym
RDOŚ w Białymstoku

Misją RDOŚ jest profesjonalne, rzetelne, bezstronne i politycznie neutralne wykonywanie zadań
publicznych
w
zakresie
ochrony
i
poprawy
stanu
środowiska.
Misję realizujemy pod hasłem:
chronimy przyrodę województwa podlaskiego
Ogólną wizją działania RDOŚ jest profesjonalna administracja świadcząca obywatelom i
instytucjom usługi w zakresie środowiska o coraz lepszej jakości oraz dążąca do zachowania
dziedzictwa naturowego w stanie co najmniej niepogorszonym.
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System zarządzania o cyklu zamkniętym

Kontrola zarządcza

Proces strategicznego planowania
dokonań

41

Proces operacyjnego planowania
dokonań
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Podstawy prawne budżetu zadaniowego w
Polsce

Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ……. w sprawie szczegółowego
sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy
budżetowej na rok 2014.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek
budżetowych,
samorządowych
zakładów
budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.
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zasady finansów publicznych (DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych Rozdział
1, Przepisy ogólne - art. 1, 2 ustawy o finansach publicznych)
Art. 1.

Ustawa określa:
6) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
8) zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;
12) zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli
zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Budżet zadaniowy w ustawie o
finansach publicznych
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
układzie zadaniowym - rozumie się przez to zestawienie
odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki
sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji
państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa,
oraz:
a) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,
b) podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające
realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały
wyodrębnione
- wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i
docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności
państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe
określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z
poniesionych nakładów;
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Funkcje w układzie zadaniowym
budżetu państwa (2014)
1. Zarządzanie państwem;
2. Bezpieczeństwo
wewnętrzne i porządek
publiczny
3. Edukacja, wychowanie i
opieka
4. Zarządzanie finansami
państwa
5. Ochrona praw i interesów
Skarbu Państwa
6. Polityka gospodarcza kraju
7. Gospodarka przestrzenna,
budownictwo i mieszkalnictwo
8. Kultura fizyczna
9. Kultura i dziedzictwo
narodowe
10.Nauka polska
11.Bezpieczeństwo

zewnętrzne i
nienaruszalność granic
12.Środowisko
13.Zabezpieczenie społeczne i
wspieranie rodziny
14.Rynek pracy
15.Polityka zagraniczna
16.Sprawy obywatelskie
17.Kształtowanie rozwoju
regionalnego kraju
18.Sprawiedliwość
19.Infrastruktura transportowa
20.Zdrowie
21.Polityka rolna i rybacka
22.Planowanie strategiczne
oraz obsługa
administracyjna i
techniczna
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Funkcja 22
Zasady konstruowania struktury planów w układzie zadaniowym
14) Struktura Funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna
i techniczna:
• Funkcja 22 ma strukturę zamkniętą i obejmuje działania mające charakter wspólny
(ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej
jednostki oraz działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań
nie są na tyle istotne, żeby były ekonomicznie uzasadnione. Zamknięty wykaz
działań wyodrębnionych w ramach funkcji 22 zamieszczony został w załączniku nr
63 do rozporządzenia.
• Wydatki przypisywane do działań w funkcji 22. określono w ust. 81 pkt 3. Wydatki
na działania, które nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w
ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki należy obligatoryjnie
umieścić w zakresie odpowiednich zadań merytorycznych w funkcjach innych niż
funkcja 22.
• Na żadnym poziomie klasyfikacji zadaniowej w zakresie funkcji 22 nie wykazuje się
celów i mierników.
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12.1. W

12.2. W

12.3. W

Kształtowanie bioróżnorodności

Środowisko

Poprawa jakości powietrza i
Środowisko
przeciwdziałanie zmianom klimatu

Gospodarka zasobami i strukturami
Środowisko
geologicznymi

Ochrona i kształtowanie
wartości przyrodniczych i
krajobrazowych

W - Powierzchnia obszarów
chronionych w parkach
krajobrazowych (w ha)

W - Stosunek liczby stref, w
których zostały
przekroczone poziomy
Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza norm emisji zanieczyszczeń
do liczby stref ujętych w
programie/programach
poprawy jakości powietrza
(w %)
Rozpoznawanie budowy
geologicznej kraju pod kątem
możliwości zaopatrzenia
ludności oraz sektorów
gospodarczych w kopaliny i
wody podziemne wraz z ich
ochroną

W - Stosunek liczby gmin,
w których przeprowadzono
inwentaryzację zasobów
geologicznych do ogólnej
liczby gmin w
województwie (w %)

Zapewnienie racjonalnej
gospodarki odpadami

12.4. W

12.5. W

Gospodarka odpadami

Gospodarowanie zasobami
wodnymi

Środowisko

Środowisko,
Gospodarka
wodna

W - Zapewnienie
właściwych kwalifikacji
osób uprawnionych do
prowadzenia składowisk
odpadów

Zwiększenie
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego
mieszkańców

W - Stosunek liczby osób
posiadających
uprawnienia do
prowadzenia składowisk
odpadów do liczby
regionów
gospodarowania
odpadami (w os.)
W - Stosunek liczby
ludności województwa
objętej programem do
liczby ludności
województwa, która
pozostaje na obszarze
zagrożonym (w %)

12.6. W

Kontrola, monitoring środowiska i
przeciwdziałanie zagrożeniom
Środowisko
środowiska

12.7. W

Zintegrowane działania na rzecz
ochrony środowiska

Środowisko,
Gospodarka
wodna

W - Liczba
skontrolowanych
Ochrona stanu środowiska
poprzez działania kontrolne, podmiotów
przestrzegających przepisy i
monitorujące oraz
warunki korzystania ze
przeciwdziałające
środowiska w stosunku do
zagrożeniom środowiska
ogólnej liczby
skontrolowanych
podmiotów (w %)
Ograniczenie zrzutu
nieoczyszczonych ścieków i
zwiększenie liczby
mieszkańców obsługiwanych
przez zbiorcze systemy
kanalizacji sanitarnej
Zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju i
tworzenia podstaw do
zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego
W - Kształtowanie
świadomości ekologicznej
mieszkańców

W - Liczba działań
edukacyjno-promocyjnych
związanych z realizacją
polityki ekologicznej

Zasady definiowania celów
Dla każdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 75 pkt 2) lit. a) i b)
określono cele, które są zgodne ze strategiami, programami rozwoju i
innymi dokumentami programowymi. Cele zostały określone
odpowiednio przez ministrów właściwych do spraw działów
administracji rządowej w których zawierają się poszczególne zadania
lub organy, o których mowa w art. 33a ustawy o działach administracji
rządowej.

Sformułowane przez dysponenta cele powinny
być:
1)
2)
3)
4)
5)

istotne
precyzyjne i konkretne
spójne
mierzalne
określone w czasie

6) realistyczne

22.

Planowanie strategiczne oraz obsługa
administracyjna i techniczna

22.1. W

Koordynacja merytoryczna działalności,
planowania strategicznego i operacyjnego

22.2. W

Obsługa administracyjna

22.3. W

Obsługa techniczna

12.1. W
12.1.1. W

Kształtowanie bioróżnorodności
Ochrona przyrody i krajobrazu

12.1.2. W

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

12.1.3.

Ochrona gleb

12.6. W

Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska

12.6.1. W

Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony
środowiska

12.6.2. W

Ochrona przed skutkami zagrożeń

12.1.1. W
12.1.1.1.
12.1.1.2.
12.1.1.3. W
12.1.1.4.
12.1.1.5. W
12.1.1.6.

Ochrona przyrody i krajobrazu
Sieć Natura 2000
Parki narodowe
Parki krajobrazowe
Rezerwaty przyrody
Pozostałe formy ochrony przyrody
Reglamentacja działań wpływajacych na ochronę terenów
przyrodniczocennych oraz ochronę gatunkową

12.1.1.7.W

Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione

12.1.1.8.
12.1.1.9.

Organizmy genetycznie zmodyfikowane
Wdrażanie zawartych porozumień przyrodniczych
Wspieranie kompleksowych przedsięwzięć w zakresie ochrony
przyrody

12.1.1.10.

12.1.1.11. W

Zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku
od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody
oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

Przypisanie odpowiedzialności
• Funkcje – międzyresortowe
• Zadania – międzyresortowe
• Podzadania - międzyresortowe
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jednostki sektora finansów publicznych (Rozdział 3 art. 32 ustawy),

Art. 32.
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki
budżetowej, dysponenci państwowych funduszy
celowych oraz państwowe osoby prawne, o
których mowa w art. 9 pkt 14,
sporządzają plany finansowe w układzie
zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne
lata.

jawność i przejrzystość finansów publicznych
(Rozdział 4 - art. 40, 41 ustawy),
Art.40
3. Szczególne zasady rachunkowości dla
jednostek, o których mowa w ust. 2, dotyczą:
1) ewidencji wykonania budżetu;
<2) ewidencji wykonania budżetu w układzie
zadaniowym;>

 Art. 41.
3. Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, określić
wykaz zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,
a także szczegółowy sposób i terminy sporządzania przez
dysponentów materiałów do informacji, o których mowa w
art. 182 ust. 6, uwzględniając właściwość podmiotów i
dysponentów realizujących zadania budżetowe oraz zakres
przedmiotowy tych zadań.
<4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez
państwowe jednostki budżetowe, dysponentów
państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze,
instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby
prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, sprawozdań z
wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym.>

zasady gospodarowania środkami publicznymi
(Rozdział 5 - art. 44, 50 ustawy)

Art.44
1. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach
ustalonych w:
1) ustawie budżetowej;
2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie
z przepisami
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.
3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych
celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.

Kontrola zarządcza a budżet
zadaniowy
Art. 68. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów
publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy.

•Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów
publicznych
1.4.
Standardy
zostały
przedstawione
w
pięciu
grupach
odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:
a) środowisko wewnętrzne,
b) cele i zarządzanie ryzykiem,
c) mechanizmy kontroli,
d) informacja i komunikacja,
e) monitorowanie i ocena.
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Kontrola zarządcza a budżet
zadaniowy
Zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
zawartymi w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
najistotniejszym elementem kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej, a
także w jednostce samorządu terytorialnego jest system wyznaczania celów i
zadań, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.
Zgodnie ze Standardami, w pierwszej kolejności należy rozważyć możliwość
wskazania celu istnienia jednostki w postaci krótkiego i syntetycznego opisu misji.
Cele i zadania muszą być zdefiniowane jasno i w co najmniej rocznej
perspektywie. Muszą być także spójne z misją jednostki. Ich wykonanie należy
monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. Ocena realizacji celów i zadań
powinna być oparta o kryteria oszczędności, efektywności i skuteczności. Należy
zadbać, aby określając cele i zadania wskazać także jednostki, komórki
organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz
zasoby przeznaczone do ich realizacji. Ponadto – nie rzadziej niż raz w roku –
należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań .
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Wieloletni Plan Finansowy Państwa
• Art. 103. UFP
1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa to plan dochodów i
wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa
sporządzany na cztery lata budżetowe.
2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany w
układzie obejmującym funkcje państwa wraz z celami i
miernikami stopnia wykonania danej funkcji i uwzględnia:
1) cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, o której
mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju;
2) kierunki polityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów.
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Programy wieloletnie zawierają:
1.Nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia.
2.Jednostkę organizacyjną realizującą program lub
koordynującą jego wykonanie.
3.Cel programu.
4.Zadania programu.
5.Okres realizacji programu.
6.Łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację
programu.
7.Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz
w kolejnych latach na realizację programu.
8.Mierniki określające stopień realizacji celu.

Wieloletnie limity wydatków - art. 136 ust 4.
• Jednostki realizujące program wieloletni mogą
zaciągać zobowiązania w celu sfinansowania
w poszczególnych latach realizacji tego programu do
wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla
całego programu. W razie wspólnej realizacji
programu wieloletniego przez dwa lub więcej
podmiotów, zobowiązania zaciągane przez każdy
podmiot nie mogą przekroczyć kwoty planowanej dla
tego podmiotu.

Art. 153
1. Minister Finansów, na wniosek dysponenta części
budżetowej,
może
udzielić
zapewnienia
finansowania lub dofinansowania z budżetu
państwa w danym roku budżetowym, jeżeli środki na
ten cel zostały ujęte w rezerwie celowej, oraz w
kolejnych latach:
1) projektów finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
2) wydatków bieżących lub inwestycyjnych;
3) programów wieloletnich.

Budżet zadaniowy prezentowany
w uzasadnieniu do ustawy budżetowej ma
obejmować (art. 142):
 zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany
rok budżetowy;
 skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i
dwa kolejne lata państwowych jednostek
budżetowych, państwowych funduszy celowych,
agencji wykonawczych, instytucji gospodarki
budżetowej oraz państwowych osób prawnych,
o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy, sporządzany
w układzie zadaniowym - sporządzany obligatoryjnie
od 1 stycznia 2012 r.)

Realizacja budżetu
Art. 174.
Minister Finansów sprawuje ogólną kontrolę:
1) realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
budżetu państwa;
<2) efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie
zadaniowym;>
3) wykorzystania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
4) poziomu deficytu sektora finansów publicznych.
pkt 2 w art. 174 wchodzi w życie z dn. 1.01.2013 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)
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Realizacja budżetu
• Dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę:
• (…)
• 4) efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie
zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji
celów.
• Przedmiotem nadzoru i kontroli, jest w szczególności:
• (…)
• 3) prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w
tym zakres zrealizowanych zadań;
• (art. 175 ust. 1 i 2 ustawy)
• Art. 175 ust 1 pkt 4. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2013 r.
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Informacja przedstawiana Sejmowi oraz NIK
powinna zawierać – art. 182
6. Informacja o wykonaniu wydatków w układzie
zadaniowym, z wyodrębnieniem wydatków na inwestycje i
dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji oraz wydatków na programy wieloletnie,
powinna zawierać:
1) omówienie realizacji planu wydatków
w układzie zadaniowym, w tym realizacji założonych celów;
2) zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na
realizację zadań;
3) zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na
realizację podzadań;
4) zestawienie planowanych i osiągniętych wartości
mierników stopnia realizacji celów.

Sprawozdawczość budżetowa w układzie
zadaniowym
Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej w
układzie zadaniowym

Zakres podmiotowy
§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania
sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:
1) państwowych jednostek budżetowych;
2) państwowych funduszy celowych;
3) agencji wykonawczych;
4) instytucji gospodarki budżetowej;
5) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rodzaj sprawozdań
Rb-BZ1 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa

oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym;
Rb-BZ2 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
państwowego

funduszu

celowego/agencji

wykonawczej/instytucji

budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym;

gospodarki

Sprawozdania - zasady
§ 4. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 3 ust. 1, wykazuje się:
1) w zakresie planu według ustawy budżetowej – w kwotach wynikających z planu
finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników,
odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w ustawie budżetowej;
2) w zakresie planu po zmianach – w kwotach wydatków/kosztów i wartościach
mierników wynikających z układu zadaniowego uwzględniającego zmiany dokonane w
trakcie roku budżetowego w planie finansowym jednostki w trybie określonym w
ustawie o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie;
3) w zakresie wykonania – w kwotach wydatków/kosztów narastająco od początku
roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie
planowanej wartości mierników.

Sprawozdania - zasady
§ 5. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, są sporządzane jako
sprawozdania:
1) jednostkowe – przez kierowników jednostek, w zakresie
wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z
wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek zagranicznych, które
sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w
odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości
mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów;
2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – przez dysponentów
środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów części
budżetowych, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych
jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego.

Sprawozdania - zasady
§ 13. 1. Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek sporządzają
sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego
i zapisanego w aplikacji udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Ministerstwa Finansów, opatrzonego bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).
2. Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek, którzy nie
dysponują podpisem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1, sporządzają
sprawozdania w formie papierowej i w formie dokumentu elektronicznego
utworzonego i zapisanego w aplikacji udostępnionej na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Implikacje dla planu kont
§ 10. 2. Kwoty wydatków/kosztów wykazane w sprawozdaniach
powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych
tych jednostek.
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
Art. 24. [Zasady prowadzenia]
4. Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają
stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald)
oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w
szczególności:
2) zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według
kryteriów
klasyfikacyjnych
umożliwiających
sporządzenie
obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych,
sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń
finansowych;
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Implikacje dla planu kont
Zakres informacji finansowych:
I) W zakresie wydatków (wydatki majątkowe, pozostałe,
finansowanie projektów z udział środków europejskich)
1) Wydatki – plan wg ustawy budżetowej;
2) Wydatki – plan po zmianach;
3) Wydatki – wykonanie;
II) Zobowiązania
III) Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego
roku
budżetowego
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Mierniki
§ 7. 1. Sprawozdanie półroczne sporządza się za
pierwsze półrocze roku budżetowego. Nie
ujmuje się w nim informacji dotyczących celów i
mierników na poziomie działań.
§ 8. Dysponenci części budżetowych mogą
zezwolić dysponentom drugiego i trzeciego
stopnia na nieujmowanie w sprawozdaniu
informacji, dotyczących celów i mierników, w
zakresie w jakim dysponują niezbędnymi danymi
do sporządzenia sprawozdań łącznych.
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Mierniki
Cel – kolumna 24.
Mierniki – kolumny 25 – 28.
Kolumna 25 – Nazwa
Kolumna 26 – Plan wg ustawy budżetowej
Kolumna 27 – Przewidywane wykonanie
miernika na koniec roku budżetowego
Kolumna 28 – Wykonanie
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Mierniki
12

12.1. W

Środowisko

Kształtowanie
bioróżnorodności

Poprawa jakości
powietrza i
12.2. W
przeciwdziałanie
zmianom klimatu

Gospodarka
zasobami i
12.3. W
strukturami
geologicznymi

Minister Środowiska

Bazowa
Suma zasięgów
powierzchniowych
zrealizowanych działań
służących ochronie i
kształtowaniu wartości
przyrodniczych i
krajobrazowych (w ha)

2012

2013

Środowisko

Ochrona i
kształtowanie
wartości
przyrodniczych i
krajobrazowych

Środowisko

redukcja o 3%
Redukcja emisji dla 1) SO2,
[1988] 1)
Ograniczenie
1) 835000 Mg, dla poz. 1-3,
2) NOX, 3) TSP (toksycznych 861000 Mg, 2)
emisji
2) 794000 Mg,
poz. 4
środków przemysłowych) 819000 Mg, 3)
zanieczyszczeń
3) 382000 Mg, redukcja o 6%,
oraz 4) gazów
394000 Mg, 4)
do powietrza
4) 529636 Gg
do roku
cieplarnianych (w %)
563443 Gg
poprzedniego

Środowisko

Rozpoznawanie
budowy
geologicznej
kraju pod
kątem
możliwości
zaopatrzenia
ludności oraz
sektorów
gospodarczych
w kopaliny i
wody
podziemne
wraz z ich

[2011]
3249980,98

Liczba wydanych koncesji i
ich zmian na działalność
określoną w ustawie Prawo
geologiczne i górnicze w
[2011] 160/69
stosunku do liczby
wydanych koncesji i ich
zmian w roku poprzednim
(w szt.)

2134602,34

143/160

3991831,26

115/160
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Mierniki
Masa
składowanych
odpadów w
stosunku do masy
wytworzonych
odpadów (w %)

[2011] 14

14

13

Zwiększenie
Liczba objętych
bezpieczeństwa
Gospodarowanie zasobami
ochroną
12.5. W
Gospodarka wodna przeciwpowodzio
wodnymi
przeciwpowodzio
wego
wą (w os.)
mieszkańców

[2011] 0

0

65557

12.4. W

Gospodarka odpadami

Kontrola, monitoring
środowiska i
12.6. W
przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska

12.7. W

Zintegrowane działania na
rzecz ochrony środowiska

Środowisko

Zapewnienie
racjonalnej
gospodarki
odpadami

Środowisko

Ochrona stanu
Liczba
środowiska
zrealizowanych
poprzez działania przedsięwzięć,
[2011] 1) 15, 1) 67, 2) 5872, 1) 29, 2) 5959,
kontrolne,
ocen, raportów,
2) 5837, 3)
3) 21096, 4) 3) 21372, 4)
monitorujące oraz sprawozdań w
19940, 4) 822
865
788
przeciwdziałające zakresie ochrony
zagrożeniom
stanu środowiska
środowiska
(w szt.)

Środowisko

Zapewnienie
bezpieczeństwa
Liczba
ekologicznego
mieszkańców
kraju i tworzenia
podłączonych do
podstaw do
[2012] 22500
sieci kanalizacyjnej
zrównoważonego
w danym roku (w
rozwoju
os.)
społecznogospodarczego

1200000

150000
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Zasady ewidencji budżetu zadaniowego

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych
mających
siedzibę
poza
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Sposób rejestracji realizacji budżetu
(§ 15 ust.2)
• W jednostkach zobowiązanych - na podstawie
odrębnych przepisów - do planowania i
sprawozdawczości
budżetowej
w
układzie
zadaniowym, ewidencja operacji dotyczących
wykonania budżetu w układzie zadaniowym jest
prowadzona
z
wykorzystaniem
konta
pozabilansowego
planu
kont
jednostek
budżetowych
i
samorządowych
zakładów
budżetowych zawartego w załączniku nr 3 do
rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2a.
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Sposób rejestracji realizacji budżetu
(§ 15 ust.2a)
• Ewidencja wykonania budżetu w układzie
zadaniowym może być prowadzona w inny
sposób ustalony przez jednostkę pod
warunkiem, że zapewni on sprostanie
obowiązkom sprawozdawczym wynikającym
z odrębnych przepisów.
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•

•
•

•

•

•

Sposób rejestracji realizacji
budżetu
Konto 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych

w układzie zadaniowym”
Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków
budżetowych w układzie zadaniowym.
Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy
wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz
jego zmiany.
Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość
zrealizowanych
wydatków
budżetowych
w
układzie
zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.
Ewidencja szczegółowa do konta 990 powinna być
prowadzona
w
sposób
umożliwiający
sporządzenie
sprawozdania
z
wykonania
wydatków
w
układzie
zadaniowym.
Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda.
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Prowadzenie ewidencji
Dostosowanie system rachunkowości do ewidencji
wykonania budżetu zadaniowego – możliwe
warianty, m.in.:

•ewidencja pozabilansowa
•rozbudowa analityki
•konta wielowymiarowe
•ewidencja mieszana na kontach zespołu 5 i 9
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4300.01
4300.02
4300.03
4300.04

4300.05
4300.06
4300.07

4300.08

Rozbudowa analityki –
strategia wywodzenia

Pozycja paragrafu
dozór i ochrona obiektów
utrzymanie czystości (sprzątanie)
gospodarka odpadami (wywóz nieczystości i
odprowadzanie ścieków)
kontrole i przeglądy okresowe budynków
(stan techniczny budynków i instalacji,
kontrole p.pożarowe, itp.)
usługi pocztowe (nie związane z
postępowaniami sądowymi)
opłaty i prowizje bankowe
prowizje i opłaty związane ze sprzedażą
znaków opłaty sądowej
usługi introligatorskie i drukarskie
(drukowanie, powielanie, oprawianie
dokumentów, itp.)

18.1.2.1
18.1.2.1
18.1.2.1

Działanie
Utrzymanie obiektów
Utrzymanie obiektów
Utrzymanie obiektów

18.1.2.1

Utrzymanie obiektów

18.1.2.2

Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań
Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań
Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań
Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań

18.1.2.2
18.1.2.2

18.1.2.2
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4300.09
4300.10

Rozbudowa analityki –
strategia wywodzenia

Pozycja paragrafu
opłaty radiofoniczne i telewizyjne

18.1.2.2
18.1.2.2

4300.14

usługi transportowe (w tym badania
techniczne, przeglądy, opłaty rejestracyjne,
dojazdy na szkolenia, transport materiałów,
itp.)
usługi związane ze szkoleniami (opłaty za
wynajem sal, zakwaterowanie uczestników
kursów i szkoleń)
usługi archiwizacyjne (prowadzenie
archiwum, dezynfekcja akt, itp.)
opłaty za studia organizowane przez szkoły
wyższe w zakresie dokształcania kadr
pozostałe usługi (nie związane z informatyką)

4300.15

usługi informatyczne

18.1.2.3

4300.16

zakupy usług w obszarze IT w ramach zadań 18.1.2.3
planowanych centralnie (planowane w części
15/01)

4300.11

4300.12
4300.13

Działanie
Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań
Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań

18.1.2.2

Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań

18.1.2.2

Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań
Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań
Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań
Utrzymanie i rozwój infrastruktury
informatycznej sądów
Utrzymanie i rozwój infrastruktury
informatycznej sądów

18.1.2.2

18.1.2.2
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Rozbudowa analityki –
strategia wywodzenia
W4610.01
W4610.02
W4610.03
W4610.04

Pozycja finansowa
koszty opinii wydawanych przez akademie
medyczne
koszty opinii wydawanych przez pozostałe
instytucje
koszty nie opłaconej pomocy prawnej
udzielanej z urzędu
doręczanie wezwań i innych pism

18.1.1.3
18.1.1.3
18.1.1.3
18.1.1.3

W4610.05 koszty egzekucji komorniczej

18.1.1.3

W4610.06 koszty zabezpieczenia komorniczego

18.1.1.3

W4610.07 obserwacje szpitalne

18.1.1.3

W4610.08 koszty przewozu zwłok

18.1.1.3

W4610.09 opłaty za parkingi i holowanie
zabezpieczonych pojazdów

18.1.1.3

Przypisanie programu budżetowego
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
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Rozbudowa analityki –
strategia wywodzenia
Pozycja finansowa

Przypisanie programu budżetowego

W4610.10 koszty kontroli i utrwalania rozmów
18.1.1.3
telefonicznych
W4610.11 koszty przejazdów sędziów i innych osób w 18.1.1.3
związku z czynnościami w toku
postępowania
W4610.12 ogłoszenia w mediach
18.1.1.3

W4610.13 koszty sprowadzenia i przewozu
oskarżonego, świadków i biegłych
W4610.14 koszty uczestnika postępowania

18.1.1.3
18.1.1.3

W4610.15 koszty zastępstwa prawnego i
18.1.1.3
procesowego
W4610.16 koszty wynagrodzenia obrońcy z oskarżenia 18.1.1.3
publicznego
W4610.17 przechowywanie depozytów, dowodów
18.1.1.3
rzeczowych i dokumentacji medycznej
W4610.18 inne koszty postępowania sądowego (m.in. 18.1.1.3
kserokopie dokumentacji, wydruki
bilingów, zniszczenie dowodów sądowych,
koszty oględzin i wizji lokalnych, itp.)

Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe
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Księgowanie wielowymiarowe
wydatku w systemie SAP
– Pozycje finansowe - pozycje finansowe będą odzwierciedlały pozycje
paragrafów klasyfikacji budżetowej wykorzystywanych w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
– Programy budżetowe - programy budżetowe będą odzwierciedlały
działania budżetu zadaniowego wykorzystywane w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
– Fundusze - Fundusze będą odzwierciedlały źródła finansowania wydatków.
Wśród nich będą środki Ministerstwa, rezerwy celowe, środki UE, ale także
środki niewygasające. Fundusze pozwalając na identyfikację zdarzeń w
rachunkowości budżetowej pod kątem raportowym i sprawozdawczym, np.
budżetowym.
– Obszary funkcjonalne - obszary funkcjonalne będą odzwierciedlały
rozdziały klasyfikacji budżetowej.
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Strategia wywodzenia w FM –
rozbudowa analityki
Pozycje finansowe

Opis

W4300.04

kontrole i przeglądy okresowe budynków (stan
techniczny budynków i instalacji, kontrole
p.pożarowe, itp.)

Programy budżetowe

Opis

18.1.2.1

Utrzymanie obiektów

Obszary funkcjonalne

Opis

75502
Kont księgi głównej

Jednostki sądownictwa powszechnego
Opis

4024300040

PRZEGL OKRES BUDYNKU
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Strategia wywodzenia w FM –
rozbudowa analityki
Pozycje finansowe

Opis

W4610.10

Koszty kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych

Programy budżetowe

Opis

18.1.1.3

Wsparcie procesu orzekania - postępowania
sądowe

Obszary funkcjonalne

Opis

75502
Kont księgi głównej

Jednostki sądownictwa powszechnego
Opis

4024610100

KONTROLA ROZMÓW TEL.
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I.

Księgowanie wielowymiarowe
wydatku w systemie SAP
Proces jest inicjowany utworzeniem wniosku o wszczęcie postępowania
(zawarcie umowy). Jest on rejestrowany w systemie jako wstępne
unieruchomienie środków rodzaju W (Wniosek o wszczęcie
postępowania), w którym wprowadzane są m.in. dane dotyczące adresu
budżetowego, kwot i szacowanego terminu zakończenia. Dokument taki
może być wprowadzony do systemu w dwóch krokach lub jednoetapowo.

II. Po wyłonieniu kontrahenta w systemie rejestrowana jest umowa jako
unieruchomienie środków rodzaju U (Umowa). Taki dokument musi być
tworzony w referencji do wniosku lub zapotrzebowania (w takim przypadku
adres budżetowy jest przejmowany z dokumentu referencyjnego i obciążana
jest jego nierozliczona kwota). Podczas tworzenia umowy w referencji do
wniosku, w przypadku różnicy kwot, możliwe jest automatyczne uwolnienie
niewykorzystanych środków do budżetu. Unieruchomienia mogą być
wprowadzane dwuetapowo (wstępne wprowadzanie i księgowanie) lub
księgowane w jednym kroku.
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Księgowanie wielowymiarowe
wydatku w systemie SAP
IIa. Po wykonaniu usługi (dostawy) w systemie rejestrowana jest faktura. Taki
dokument musi być tworzony w referencji do rezerwacji (w takim przypadku
adres budżetowy jest przejmowany z dokumentu referencyjnego i obciążana
jest jego nierozliczona kwota). Faktura może być wprowadzana dwuetapowo
(wstępne wprowadzanie i księgowanie) lub księgowane w jednym kroku.
Podczas księgowania faktury podawana jest także klasyfikacja wydatków
strukturalnych oraz informacja czy wydatek miał charakter incydentalny.
IIb. Podczas księgowania faktury przy księgowaniu kosztów (konto księgi
głównej należy podać MPK).
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Wymiary informacji
Klasyfikacja tradycyjna

Źródło finansowania

Klasyfikacja
zadaniowa

Klasyfikacja
wydatków
strukturalnych

Sprawa sądowa lub
zlecenie
kontrolingowe

MPK

Wydatek incydentalny

Kontrahent / uczestnik
postępowania

Rodzaj kosztu
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Rola mierników w sektorze finansów
publicznych oraz ich wpływ na efektywność
i skuteczność zadań publicznych

Mierniki - zadania
1.

2.

3.
4.

Dla każdego zadania, każdy z dysponentów określa sposób oceny stopnia
osiągnięcia celu/ów zadania (określonych zgodnie z ust. 77 pkt 1-3)
poprzez dobór jednego adekwatnego miernika, z zastrzeżeniem pkt 2.
Dla każdego zadania realizowanego przez Wojewodów, w związku art. 8
ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), minister
właściwy ds. administracji publicznej ustala jeden miernik.
Zestawienie mierników dla zadań realizowanych przez Wojewodów
zamieszczono w załącznikach nr 62-64 do rozporządzenia.
Każdy miernik określony w trybie wskazanym w pkt 1-2) i 4, dysponent
opisuje zgodnie ze wzorem, który zamieszczono w załączniku nr 65 do
rozporządzenia. Opisy mierników dla zadań, dysponent przekazuje
Ministrowi Finansów zgodnie z § 6 rozporządzenia. Opisy mierników dla
podzadań i działań dysponent udostępnia na wniosek Ministerstwa
Finansów.
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Mierniki - podzadania
3) Dla każdego podzadania i działania dysponent części
budżetowej określa nie więcej niż jeden miernik, w
terminie o którym mowa w § 11 treści niniejszego
rozporządzenia.
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Mierniki – zasady
Mierniki użyte przez dysponenta powinny:
a) umożliwiać rzetelne i obiektywne określanie stopnia realizacji celów tj.
mierzyć skuteczność lub odpowiednio do specyfiki (charakteru) danego celu –
mierzyć efektywność realizacji zadań, podzadań i działań, w tym m.in. dążyć
do mierzenia zjawisk (rezultatów/wyników) istotnych dla osiągnięcia
wyznaczonych celów;
b) sposób ich użycia powinien być efektywny – tj. opierać się na już
funkcjonującej sprawozdawczości oraz danych opracowywanych przez
dysponenta i nie wiązać się z kosztami związanymi wyłącznie z ich użyciem na
potrzeby budżetu zadaniowego;
c) być adekwatne do już/dotychczas osiągniętego stopnia realizacji
postawionych celów;
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Mierniki – zasady
Mierniki użyte przez dysponenta powinny:
d) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach
klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym;
e) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w
wieloletniej perspektywie;
f) mierzyć to, na co jednostka realizująca zadania/podzadania/działania ma
wpływ;
g) posiadać wiarygodne i dostępne źródło danych umożliwiające ich
weryfikację;
h) umożliwiać sprawozdanie z wykonania ich wartości docelowych
w terminach wynikających z przepisów dotyczących sprawozdawczości
budżetowej w układzie zadaniowym.
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Mierniki
5) Na poszczególnych szczeblach klasyfikacji zadaniowej zaleca
się określanie następujących mierników:
a) na szczeblu zadań – mierników rezultatu lub
oddziaływania,
b) na szczeblu podzadań – mierników rezultatu lub produktu,
c) na szczeblu działań – mierników produktu;
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Wskaźniki indywidualne
Wskaźniki nakładu (ang.
Indicators on input)
Wskaźniki produktu (ang.
Indicators on output)
Wskaźniki bezpośredniego
rezultatu (ang. Indicators on
intermediate outcomes)
Wskaźniki ostatecznego rezultatu
(ang. Indicators on final

Jakie zasoby zostały wykorzystane w działaniu jednostki? Jaka jest
jakość tych zasobów? Czy wszystkie niezbędne zasoby jednostka
posiada?
Jakie produkty i usługi są dostarczane? Jak zdefiniowana jest jakość
tych produktów i usługi?

Jakie są bezpośrednie rezultaty dostarczanych produktów?

Jakie są pośrednie rezultaty dostarczanych produktów?

outcomes)
Wskaźniki wpływu (ang.
Indicators on the environment)

Jak osiągnięte rezultaty wpływają na zaspakajanie potrzeb obywateli
w danej dziedzinie (na kształtowanie się tzw. wskaźników
kontekstowych).
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Wskaźniki stosunkowe
Efektywności (ang. Efficiency)
Produktywności (ang.
Productivity)
Skuteczności (ang. Effectiveness)

koszt / produkt
Wskaźniki te wyznacza się tylko
produkt / nakład

mianownik pozostają w
wynik / produkt

Skuteczności kosztowej (ang.
Cost-effectiveness)

w przypadku, jeżeli licznik i

koszt / wynik

jednoznacznym związku
przyczynowym.
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Mierniki produktu
• Mierniki produktu będą odzwierciedlać wykonanie
danego zadania w krótkim okresie i pokazywać
konkretne dobra i usługi wyprodukowane przez sektor
publiczny. Mierzyć będą bezpośrednią konsekwencję
działań w ramach realizacji poszczególnych zadań.
• Przykłady:
– liczba wydanych wiz
– Liczba przeprowadzonych kontroli
– Liczba zorganizowany przedsięwzięć promocyjnych
– Liczba wydanych decyzji

108

Mierniki rezultatu
• Mierniki rezultatu mierzą efekty uzyskane w wyniku
działań
objętych
zadaniem
lub
podzadaniem,
realizowanych za pomocą odpowiednich wydatków, na
poziomie zadania i podzadania. Mierzą zatem skutki
podejmowanych działań.
• Przykłady:
– Wskaźnik skuteczności ścigania przestępstw,
– Stopień
realizacji
"Założeń
polskiej
polityki
zagranicznej"
– Stopień znajomości j. angielskiego wśród uczniów
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Mierniki oddziaływania
• Mierniki
oddziaływania
są
najtrudniejsze
do
skonstruowania.
• Mierzą one długofalowe konsekwencje realizacji zadania.
• Mogą one mierzyć bezpośrednie skutki wdrażania zadania,
ale które ujawniają się po dłuższym okresie czasu (jeżeli
mierniki takie uda się znaleźć, to jest to rozwiązanie
optymalne).
• Mierniki oddziaływania odnoszą się czasem do wartości,
które tylko w części są efektem realizacji zadania (na efekty
wpływają także inne, zewnętrzne czynniki).
• Przykłady:
– stopa bezrobocia,
– liczba popełnianych przestępstw,
– udział populacji w wieku 20-24 lata, która osiągnęła
wykształcenie średnie.
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Trudności przy określaniu mierników
Brak odpowiednich procedur
Brak kompetencji
Dopasowanie do struktur organizacyjnych
Brak
środków
lub
przepisów
prawnych
umożliwiających zbieranie informacji
• Brak możliwości ustalenia prawidłowej wartości
bazowej
•
•
•
•
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Baza mierników
• Zaleca się prezentację w formularzach planistycznych w
układzie zadaniowym mierników pochodzących z zasobu Bazy
Mierników zamieszczonej na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse
publiczne, Budżet zadaniowy, Baza Mierników.
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Dziękuje za uwagę

