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I. Dane identyfikacyjne 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin (dalej: LUW 
lub Urząd) 

Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski od 9 grudnia 2015 r. 

 
1. Planowanie wydatków w układzie zadaniowym. 

2. Realizacja wydatków, sprawozdawczość oraz wykorzystanie danych o wykonaniu 
wydatków w układzie zadaniowym. 

 

Lata 2016 – 2019 (I półrocze), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 
i po tym okresie. 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

1.  Szczepan Olejnik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/116/2019 z 8 sierpnia 2019 r. 

2.  Paweł Gruszkiewicz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/115/2019 z 8 sierpnia 2019 r. 

(akta kontroli tom I str. 5-8) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Zadaniowy układ wydatków nie stanowił dla Wojewody Lubelskiego narzędzia 
zarządzania wydatkami publicznymi. Podstawowym narzędziem planowania 
i wykonywania wydatków w części budżetowej 85/06 – województwo lubelskie, był 
budżet klasyfikacyjny, natomiast zarówno planowanie, jak i realizacja zadaniowego 
układu wydatków miały charakter wtórny. Do podejmowania decyzji zarządczych 
wykorzystywano budżet w układzie klasyfikacyjnym, wskazując że jest on 
w zakresie finansowym bardziej szczegółowy od budżetu zadaniowego, pokazuje 
konkretny stan w danej dziedzinie, podczas gdy budżet zadaniowy na poziomie 
celów i mierników operuje ogólnikami nieprzydatnymi do podejmowania decyzji 
zarządczych. 

Urząd prawidłowo wywiązywał się z obowiązków ustawowych dotyczących 
planowania, realizacji i sprawozdawczości budżetu zadaniowego. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na ustaleniu w Urzędzie Wojewódzkim 
ośmiu mierników (z 74 zbadanych), na których realizację Urząd nie miał wpływu, 
oraz na planowaniu docelowej wartości mierników realizacji ośmiu działań 
(z 25 zbadanych) z uwzględnieniem rezerw celowych. 

                                                           
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

Budżet w układzie zadaniowym to plan wydatków budżetowych, sporządzany 
w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań, określający cele, które planuje się 
osiągnąć oraz mierniki do oceny stopnia ich realizacji. Szczegółową kontrolą objęto 
następujące 25 działań realizowanych w ramach 22 podzadań, 15 zadań i siedmiu 
funkcji. 

Dla funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny były to działania: 
2.1.5.3. Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań (w ramach zadania 
2.1. Ochrona porządku publicznego oraz zwalczenie przestępczości, podzadania 
2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego i porządku 
publicznego); 
2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze (w ramach zadania 2.3. System ochrony 
przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, podzadania 2.3.1. 
Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego); 
2.4.2.1. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) w zakresie 
odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych 
(w ramach zadania 2.4. Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, podzadania 2.4.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych); 
2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-
azylowa (w ramach zadania 2.5. Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE 
i terytorium RP, podzadania 2.5.2. Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz 
sprawy cudzoziemców). 

Dla funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka w ramach zadania 3.1. Oświata 
i wychowanie działania: 
3.1.1.2. Nadzór pedagogiczny (podzadanie 3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad 
systemem oświaty); 
3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych 
i ćwiczeniowych (podzadanie 3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne); 
3.1.3.2. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (podzadanie 3.1.3. 
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki 
zawodowej); 
3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (podzadanie 3.1.5. 
Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów zdolnych); 
3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 
do podjęcia obowiązku szkolnego (podzadanie 3.1.7. Wspieranie działalności 
edukacyjno-wychowawczej). 

Dla funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny działania: 
13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej (w ramach zadania 13.1. Pomoc i integracja społeczna, podzadania 
13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym); 
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; 
13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 
najuboższych; 

                                                           
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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13.1.3.3. Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w ramach podzadania 13.1.3. 
Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych); 
13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 
dla opiekunów (zadanie 13.4. Wspieranie rodziny, podzadanie 13.4.1. Wsparcie 
rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi); 
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci; 
13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (podzadanie 13.4.2. Wsparcie 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
oraz piecza zastępcza nad dzieckiem). 

Dla funkcji 14. Rynek pracy działania:  
14.1.1.2. Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy (w ramach 
zadania 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, podzadania 
14.1.1. System publicznych służb zatrudnienia); 
14.3.1.2. Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz 
kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy 
(w ramach zadania/podzadania 14.3./14.3.1. – Wsparcie rozwoju i organizowanie 
dialogu i partnerstwa społecznego). 

Dla funkcji 16. Sprawy obywatelskie, zadania 16.1. Administracja publiczna 
i obsługa administracyjna obywatela, podzadania 16.1.1. Ewidencja ludności, 
rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości – działanie 16.1.1.2. 
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego. 

Dla funkcji 19. Transport i infrastruktura transportowa działania: 
19.1.4.6. Pozostałe drogi publiczne (w ramach zadania 19.1. Transport drogowy 
i infrastruktura drogowa, podzadania 19.1.4. Budowa, przebudowa, utrzymanie 
i remonty sieci dróg publicznych);  
19.5.1.2. Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze 
stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym 
transporcie zbiorowym (zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju 
transportu, podzadania 19.5.1. Wspieranie transportu przyjaznego środowisku). 

Dla funkcji 21. Polityka rolna i rybacka działania: 
21.1.3.3. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony 
roślin (w ramach zadania 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin 
uprawnych, podzadania 21.1.3. Ochrona roślin i nasiennictwo); 
21.3.1.4. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona 
zdrowia zwierząt (w ramach zadania 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt 
oraz zdrowia publicznego, podzadania 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób 
zakaźnych i dobrostan zwierząt); 
21.3.2.4. Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia 
zwierzęcego i pasz (podzadanie 21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia 
zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów 
ubocznych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania 
i składowania oraz transportu); 
21.5.4.3. Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (w ramach zadania 21.5. 
Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna 
i systemy jakości żywności, podzadania 21.5.4. Pomoc krajowa i wspólnota inna niż 
WPR4). 
 

                                                           
4 Wspólna Polityka Rolna. 
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1. Planowanie wydatków w układzie zadaniowym 

1.1. Klasyfikacja zadaniowa 

Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w 2013 r. powierzyło LUW oraz Małopolskiemu 
Urzędowi Wojewódzkiemu koordynację prac w zakresie wypracowania układu 
zadaniowego (tzw. katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań) dla Wojewodów. 
Wyżej wymienione dwa urzędy we współpracy z pozostałymi urzędami 
wojewódzkimi wypracowały strukturę zadaniowej klasyfikacji wydatków dla części 
85/00 - Województwa. Sporządzona propozycja Katalogu funkcji, zadań, podzadań 
i działań dla wszystkich wojewodów, który znajdował się w projekcie rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, była każdego roku 
poddawana analizie i weryfikacji przez LUW. 

(akta kontroli tom I str. 505) 

Do 2016 r. MF przekazywało co roku Wojewodzie Lubelskiemu propozycje katalogu 
funkcji, zadań, podzadań i działań na rok kolejny, z zapytaniem o możliwość 
zastosowania struktury budżetu zadaniowego z roku bieżącego, a w przypadku 
konieczności dokonania zmian prosiło o wskazanie przyczyn proponowanych 
modyfikacji z jednoczesnym określeniem sposobu zapewnienia ciągłości pomiaru 
oraz porównywalności danych w stosunku do roku poprzedniego. Katalog 
przekazywany był wydziałom Urzędu oraz jednostkom podległym i nadzorowanym 
przez Wojewodę, celem zgłoszenia ewentualnych uwag lub uzupełnień. Ponadto 
propozycja katalogu była uzgadniana z Pełnomocnikiem wojewody ds. budżetu 
w układzie zadaniowym. Jednostki i wydziały merytoryczne po dokonaniu analizy 
otrzymanego materiału przekazywały uwagi oraz uzupełnienia odnoszące się do 
katalogu celów i mierników oraz kart mierników, które w dalszej kolejności po 
przeanalizowaniu przez wydziały LUW były przekazywane do Ministerstwa 
Finansów. 

(akta kontroli tom I str. 13-20, 506-507) 

Począwszy od planu na 2017 r. MF zawęziło możliwość wprowadzania zmian 
w budżecie zadaniowym do przypadków wynikających ze zmian stanu prawnego 
(np. zmian organizacyjnych w zakresie wykonywania zadań publicznych, 
zdefiniowania nowych zadań publicznych, przyjęcia programów rządowych, itp.), 
w tym zmian w ustawie o działach administracji rządowej, skutkujących zmianą 
właściwości w zakresie definiowania celów i mierników funkcji państwa oraz zadań, 
lub doprecyzowania niektórych pozycji – w zakresie zidentyfikowanym przez 
dysponentów w toku planowania w układzie zadaniowym na rok poprzedni. 
Ministerstwo corocznie określało ramy, w jakich można było wnioskować o zmianę 
katalogu zadaniowego. Powyższe, zgodnie z pismem MF z 23.12.2015 r., miało na 
celu zapewnienie stabilności struktury układu zadaniowego w perspektywie 
wieloletniej, istotnej z punktu widzenia porównywalności danych o efektywności 
wydatków publicznych. Informacje przedkładane przez Wojewodę Lubelskiego 
zawierały potwierdzenie aktualności obecnej struktury układu zadaniowego lub 
propozycje ewentualnych modyfikacji tej struktury. 

(akta kontroli tom I str. 15-16, 553) 

W zakresie podzadań i działań objętych kontrolą Urząd zaproponował do katalogu 
funkcji, zadań, podzadań i działań: 

-  na 2016 r. – w podzadaniu 14.1.1.W – konieczność doprecyzowania rodzaju 
wykonywanych czynności, gdyż nie było wiadomo, czy podzadanie dotyczyło 
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, czy innych czynności 
z zakresu sprawowanego nadzoru i kontroli, 

OBSZAR 

Opis stanu 

faktycznego 
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-  na 2017 r. wprowadzenia nowej pozycji – działania 13.4.1.5.W „Pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci” w związku z ustawą o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (500+). Propozycja została uwzględniona przez MF5. 

(akta kontroli tom I str. 20, 509) 

Ostateczny kształt struktury układu zadaniowego na 2016 r. MF przekazało notą 
budżetową6, a od 2017 r. publikowało na stronie internetowej. 

Dyrektor Wydziału Finansów i Certyfikacji (dalej: WFiC) wskazała, że w związku 
z powyższym wpływ Wojewody Lubelskiego na zapewnienie jednolitości 
funkcjonalnej poszczególnych pozycji na danym poziomie klasyfikacji układu 
zadaniowego był ograniczony. 

W układzie klasyfikacji zadaniowej na 2019 r. wystąpił przypadek zastosowania tej 
samej nazwy podziałki klasyfikacyjnej na różnych poziomach klasyfikacji 
zadaniowej, tj. dla zadania 14.3.W i podzadania 14.3.1.W zastosowano tę samą 
nazwę „Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu partnerstwa społecznego”. 
Dyrektor WFiC wskazała, że struktura układu zadaniowego ma charakter zamknięty, 
a Wojewoda Lubelski nie odpowiada za jej ustalenie. W przypadku pozostałych 
zadań, podzadań i działań stosowano różne nazwy podziałek klasyfikacyjnych 
na różnych poziomach klasyfikacyjnych. 

(akta kontroli tom I str. 503-504, 638-649)  

W katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na 2020 r. względem katalogu na 
2016 r. dodane zostały działania 13.4.1.5.W7 i 13.4.1.6.W8, zmieniono nazwy 
(rozszerzono zakres) podzadania 21.3.2.W9 i działania 21.3.2.4.W10 oraz działań 
13.4.1.1.W, 14.3.1.2.W, 16.1.1.2.W11, 19.5.1.2.W. Wskazane modyfikacje wynikały 
głównie ze zmian przepisów prawa, jak również z rozszerzenia zakresu 
realizowanych wydatków w ramach podzadania/działania. Zmiany w katalogu 
budżetu zadaniowego w stosunku do roku poprzedniego były zamieszczane na 
stronie Ministerstwa Finansów w formie tabel, które obejmowały m.in. wskazówki 
dotyczące klasyfikowania niektórych wydatków w układzie zadaniowym, powiązania 
układu zadaniowego na dany rok budżetowy z odpowiednimi pozycjami z roku 
poprzedniego na poziomie działań. 

 (akta kontroli tom I str. 86-89, 552-556)  

1.2. Cele i mierniki ich realizacji 

Ogólne wytyczne dotyczące tworzenia celów, określania mierników budżetu 
zadaniowego zawarte były w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej na poszczególne lata12.  

                                                           
5 Propozycje zmian w katalogach na 2018 r. i 2019 r. nie dotyczyły działań objętych kontrolą. 
6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej, nazywane notami budżetowymi. Nota budżetowa na 2016 r. została opublikowana w Dz. U. z 2015 r. 
poz. 955. 
7 Od 2017 r. dodano działanie „Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci” w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.). 
8 Od 2018 r. dodano działanie „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” 
w związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473). 
9 „Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów 
ubocznych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu”. 
10 Od 2019 r. rozszerzono zakres działania poprzez wskazanie nowego dodatkowego zakresu dotyczącego kontroli żywności 
zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się 
w rolniczym handlu detalicznym w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1961) – zmiany wprowadzone przez MF na wniosek Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 
11 Od 2020 r. z inicjatywy MSWiA dokonano rozszerzenia zakresu działania w związku z likwidacją działania 16.1.1.6 
„Udostępnianie danych osobowych”. Zakres tego działania dodano do działania 16.1.1.2.W - na podstawie ustawy z dnia 
4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1016). 
12 Nota budżetowa na rok 2017 – Dz. U. z 2016 r. poz. 735, nota budżetowa na lata 2018-2019 – Dz. U. z 2017 r. poz. 1154. 
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MF w 2016 r. przesłało wojewodom propozycję ujednoliconej listy celów i mierników 
podzadań i działań budżetowych w ramach funkcji państwa 2, 3, 513, 914, 14, 19 i 21, 
gdzie „wskazanym” było uwzględnienie przez Wojewodę przedmiotowej propozycji 
w całości. Możliwe było uzupełnienie tej listy o dodatkowe cele i mierniki podzadań 
lub działań, zdefiniowane samodzielnie przez dysponenta (maksymalnie trzy cele 
i trzy mierniki – zgodnie z notami budżetowymi na lata 2016-2019). Wytyczne 
odnośnie tworzenia celów i wyznaczania mierników przekazywane były niekiedy 
przez właściwe ministerstwa w sytuacji utworzenia lub zmiany stanu prawnego dla 
podzadania/działania15. Podobnie w przypadku planowania rezerw celowych, w celu 
jednolitego ujęcia w planie wydatków środków z tych rezerw, ministerstwa 
przekazały Wojewodzie odpowiednie wytyczne, np. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w zakresie rezerwy celowej budżetu państwa poz. 37 – Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. Wojewoda przekazywał powyższe 
wytyczne jednostkom nadzorowanym celem ich uwzględnienia w budżecie 
zadaniowym. Dobór mierników i ich planowane wartości nie były uzgadniane przez 
wojewodę z właściwymi ministrami. 

(akta kontroli tom I str. 11-85, 457-476, 500-529, 550-551) 

Ustalony przez Wojewodę Lubelskiego katalog celów i mierników podzadań i działań 
budżetowych należących do funkcji 13 i 16, których nie dotyczyła lista 
przedstawiona w 2016 r. przez MF, podlegał w latach objętych kontrolą tylko 
nieznacznym zmianom. Zmiany mierników były opiniowane przez MF w zakresie 
kompletności i zgodności ze standardami i wytycznymi określonymi 
w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do Wieloletniego Planu 
Finansowego Państwa (dalej: WPFP) oraz z projektem ustawy budżetowej. 

(akta kontroli tom I str. 82-85, 92-93, 650-654) 

Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy jednostek podległych i nadzorowanych przez 
Wojewodę, na kartach mierników, a od 2017 r. na formularzach BZCM16 
przekazanych do WFiC, uzasadniali wybór mierników budżetu zadaniowego. 
Wojewoda przekazał do MF karty mierników na 2016 r. oraz formularze BZCM na 
lata 2017-2019, zawierające propozycje celów i mierników dla poszczególnych 
podzadań i działań. 

(akta kontroli tom I str. 477-499, 561-564, tom II str. 3-632) 

W sytuacji określenia dodatkowych wytycznych oraz szczegółowych instrukcji przez 
MF lub ministerstwo właściwe w określonym obszarze zadań wykonywanym przez 
jednostki podległe, nadzorowane lub dotowane przez Wojewodę, informację w tym 
zakresie przekazywano podległym jednostkom. Zgodnie z informacją Dyrektor 
WFiC, zarówno wytyczne, jak i zasady określania celów i mierników wynikające 
z kolejnych not budżetowych, były realizowane na etapie planowania budżetu 
w układzie zadaniowym oraz w trakcie roku budżetowego przy wprowadzaniu 
w budżecie dodatkowych działań, dla których niezbędnym było określenie celów 
i mierników. 

(akta kontroli tom I str. 11-85, 500-529, 550-551) 

Mierniki skonstruowano w sposób umożliwiający ich wyliczenie na podstawie 
dostępnych danych, bez wykonywania dodatkowych badań i analiz. Źródło danych 
do wyliczenia mierników dla Urzędu oraz jednostek podległych i nadzorowanych 
przez Wojewodę stanowiły głównie dane pochodzące z rejestrów i baz danych 
wydziałów Urzędu i tych jednostek, jak również z innych jednostek (w tym 

                                                           
13 W 2017 r. zlikwidowana została funkcja 5. „Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa”. 
14 „Kultura i dziedzictwo narodowe”. 
15 Np. pismo Dyrektora Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
4 stycznia 2017 r., znak DOiR.II-0770-3-1/2017/MP. 
16 Załącznik do not budżetowych noszący w poszczególnych latach nazwy: Zestawienie celów i mierników, Zestawienie 
propozycji celów i mierników, Zestawienie propozycji aktualizacji celów i mierników. 
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m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, JST). Mierniki charakteryzowały się 
trwałością, co umożliwiało używanie ich przez co najmniej kilka lat. Każdy miernik 
zawierał szczegółowy opis, który był ogólnie dostępny m.in. w wyniku publikowania 
przez LUW w Biuletynie Informacji Publicznej rocznych sprawozdań Rb-BZ1 oraz 
oceny przebiegu realizacji budżetu Wojewody Lubelskiego w układzie zadaniowym.  
Nie zidentyfikowano podmiotów (jednostek podległych i nadzorowanych) 
realizujących te same działania, w zakresie działań objętych niniejszą kontrolą.  

(akta kontroli tom I str. 90-95, 477-499, 589-649) 

Stosowane mierniki realizacji celów podzadań i działań zaplanowanych na 2019 r. 
były powiązane z celami. Z Rocznych ocen przebiegu realizacji budżetu Wojewody 
Lubelskiego w układzie zadaniowym za poszczególne lata wynikało, że niektóre 
mierniki były zależne od zdarzeń i okoliczności, na które wydziały Urzędu oraz 
jednostki podległe i nadzorowane przez Wojewodę realizujące działania nie miały 
wpływu17. Część z tych mierników była ustalona zgodnie z ujednoliconą listą celów 
i mierników udostępnioną przez MF18, a część spoza ujednoliconej listy (funkcje 13. 
i 16.) – została ustalona przez wydziały i jednostki realizujące dane podzadanie/ 
działanie19. 

(akta kontroli tom I str. 96-100, 147-312, 543-549) 

Wszystkie objęte badaniem mierniki miały charakter ilościowy (produktowy lub 
kosztowy) wyrażony wartością liczbową lub procentową. Wojewoda Lubelski nie 
wprowadził dodatkowych poziomów klasyfikacyjnych. 

(akta kontroli tom I str. 457-499) 

Zdefiniowane cele czterech działań20, z 25 objętych kontrolą, sformułowano 
w sposób identyczny, jak cele podzadań.  
Zastosowanie tych samych mierników dla podzadań i działań stwierdzono 
w czterech przypadkach21. 
Powyższe przypadki dotyczyły celów i mierników ujednoliconych i zaleconych do 
stosowania przez MF. Cele i mierniki pozostałych objętych badaniem działań zostały 
zhierarchizowane i układały się w strukturę, w której można było wyodrębnić cele 
szczegółowe i operacyjne. Hierarchicznie powiązane cele nie były ze sobą 
sprzeczne. 

(akta kontroli tom I str. 457-499, 589-649) 

Wojewoda Lubelski nie wprowadził w jednostkach podległych i nadzorowanych 
obowiązku i nie zalecił przeprowadzania konsultacji z interesariuszami (w tym 
z jednostkami otrzymującymi dotacje) odnośnie celów i mierników budżetu 
zadaniowego, a także odnośnie planowanych wartości mierników na lata 2016-
2019. Zgodnie z informacją Dyrektor WFiC większość środków znajdujących się 
w budżecie Wojewody Lubelskiego stanowiły dotacje dla JST. Jednostki te nie były 
zobligowane do planowania wydatków w układzie zadaniowym, a zastosowanie 
w tym przypadku celów i mierników nie miało wpływu na wysokość udzielonych 
dotacji. Jednocześnie Dyrektor wskazała, że w Urzędzie powołano Pełnomocnika 
Wojewody ds. budżetu w układzie zadaniowym, który prowadził cyklicznie 
konsultacje z jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez Wojewodę oraz 
wydziałami Urzędu. Wydziały i jednostki uzgadniały z Pełnomocnikiem także 
propozycje mierników. 

(akta kontroli tom I str. 500-529) 

                                                           
17 Np. dla działania 19.5.1.2.W określono miernik Liczba sprzedanych biletów ulgowych jednorazowych i miesięcznych 
podlegających refundacji (w tys. szt.) – LUW nie miał wpływu na liczbę przewoźników uprawnionych do sprzedaży biletów 
ulgowych, liczbę złożonych wniosków o refundację oraz liczbę pasażerów korzystających z takich przejazdów. 
18 Tj. podzadania i działania: 3.1.2.2.W, 3.1.5.W, 3.1.7.W, 19.5.1.2.W, 21.3.1.4.W, 21.5.4.W i 21.5.4.3.W. 
19 Podzadania i działania w ramach funkcji 13, tj.: 13.1.2.1.W, 13.1.2.2.W, 13.1.2.6.W, 13.4.1.W, 13.4.1.1.W, 13.4.1.5.W, 
13.4.2.W i 13.4.2.4.W. 
20 Działania: 2.1.5.3.W, 3.1.1.2.W, 14.3.1.2.W, 19.5.1.2.W. 
21 Działania: 2.4.2.1.W, 14.3.1.2.W, 21.1.3.3.W, 21.3.1.4.W. 



 

8 

Zgodnie z informacją Dyrektor WFiC, w LUW oraz jednostkach podległych 
i nadzorowanych przez Wojewodę Lubelskiego nie zidentyfikowano obszarów, 
w których brakuje informacji o efektach działań prowadzonych przy realizowaniu 
zadań. Dyrektor wskazała, że część wartości mierników pochodzi m.in. wprost ze 
sprawozdań statystycznych i resortowych, które są następnie bezpośrednio 
wykorzystywane w sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, nie 
wpływając na rozszerzenie zakresu statystyki publicznej w ramach budżetu 
zadaniowego. 

(akta kontroli tom I str. 500-529) 

Planowane wartości mierników określali dyrektorzy wydziałów LUW oraz kierownicy 
jednostek podległych i nadzorowanych przez Wojewodę Lubelskiego. W większości 
przypadków wartości docelowe mierników wykazywały pośredni związek 
z wysokością planowanych wydatków. 

(akta kontroli tom I str. 477-529, 589-649) 

1.3. Planowanie wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej 

Zgodnie z informacją Dyrektor WFiC, podstawą procesu planowania na kolejny rok 
budżetowy był budżet w układzie tradycyjnym oraz wytyczne Ministra Finansów, 
określające zasady planowania wydatków w piśmie przekazującym wstępny limit 
wydatków do opracowania projektu budżetu na rok kolejny. Po zaplanowaniu 
wydatków w ramach limitu, ustaleniu wysokości środków finansowych 
przewidzianych na finansowanie jednostek nadzorowanych i podlegających 
Wojewodzie Lubelskiemu oraz zadań realizowanych w ramach budżetu Wojewody, 
kierownicy jednostek oraz dyrektorzy wydziałów LUW przedkładali plany wydatków 
w układzie zadaniowym. Dyrektor wskazała, że zarządzanie alokacją wydatków 
i podejmowanie decyzji dotyczących przesunięć pomiędzy zadaniami, dokonywane 
było zarówno na etapie planowania budżetu na rok kolejny, jak też i w trakcie roku 
budżetowego. Realokacji środków i zmian ich przeznaczenia na inne cele 
dokonywano mając na względzie realizację celów i potrzeb w zakresie ich 
finansowania. 

(akta kontroli tom I str. 500-529) 

Zmiany planowanych wartości mierników w kolejnych latach okresu objętego 
kontrolą w większości przypadków wiązały się ze zmianami wydatków 
w odpowiednich podziałkach klasyfikacji zadaniowej22. 

(akta kontroli tom I str. 101-140, 530-542, 589-649, tom II str. 3-632) 

W okresie objętym kontrolą wydatki w układzie zadaniowym i wartości mierników 
planowano w roku t-1 na rok budżetowy (t) i dwa kolejne lata (t+1 i t+2)23. 
W niektórych przypadkach, w oparciu o wysokość poniesionych wydatków oraz 
wykonanie miernika w roku bieżącym dokonywano korekty prognoz na kolejne lata, 
np. w przypadku miernika realizacji działania 2.4.2.1.W24 czy 3.1.1.2.W25. 

Wskaźnik skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym określający jaki 
jest udział działań, dla których osiągnięto założone wartości mierników w ogólnej 
liczbie działań w LUW nie przekraczał 58%26. W analizach pomiaru efektywności 

                                                           
22 Np. w zakresie działania 21.3.2.4, dla którego określono miernik „Liczba czynności inspekcyjnych” na 2016 r. zaplanowano 
wartość docelową 31 764 769 przy planowanych wydatkach 17 015 tys. zł, na 2017 r. – 35 312 144 przy planowanych 
wydatkach 18 013 tys. zł, na 2018 r. – 47 118 745 przy planowanych wydatkach 18 141 tys. zł, na 2019 r. – 49 288 282 przy 
planowanych wydatkach 19 342 tys. zł. 
23 Prognozowane wartości mierników na kolejne lata wskazywane były na kartach mierników przekazywanych przez 
poszczególne wydziały LUW oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Wojewodę. 
24 Miernik Liczba odbudowanych obiektów infrastruktury komunalnej JST do łącznej liczby obiektów w programie usuwania 
skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze oraz programie likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją 
(w %, szt./szt.). 
25 Miernik Stosunek liczby szkół i placówek, w których przeprowadzono kontrolę lub ewaluację do liczby szkół i placówek 
nadzorowanych (w %; w szt./szt.). 
26 W 2016 r. wskaźnik wyniósł 57,37%; (109/190), w 2017 r. – 51,13% (68/133); 2018 r. – 51,11% (92/180). 
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i skuteczności Rocznych ocen przebiegu realizacji budżetu Wojewody Lubelskiego 
w układzie zadaniowym wskazywano, że niska wartość wskaźnika wynikała przede 
wszystkim z trudności w określeniu wartości mierników na etapie planowania. 
Podkreślano, że na wykonanie części mierników pracownicy jednostek budżetowych 
i LUW nie mieli wpływu, a wartość miernika uzależniona była od zmian przepisów, 
czynników zewnętrznych np. pogodowych, odgórnego określenia przez jednostkę 
nadrzędną zaleceń27 oraz określenia mierników zgodnie z katalogiem ujednoliconym 
(np. liczba świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej czy liczba osób 
zgłaszających się na egzamin). 

 (akta kontroli tom I str. 216, 299, 327, 589-649, tom II str. 3-632) 

1.4. Rezerwy celowe w planowaniu budżetu zadaniowego 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych28 
podziału rezerw celowych dokonuje Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi 
ministrami, lub innymi dysponentami części budżetowych. Jak wskazała Dyrektor 
WFiC, Wojewoda Lubelski nie planował rezerw celowych, a w związku z tym nie 
określał ich wpływu na planowane wielkości mierników zadań, gdyż nie jest on 
dysponentem rezerw celowych. 

W przypadku ośmiu z 25 zbadanych działań wartość docelową mierników 
planowano z uwzględnieniem środków finansowych z rezerw celowych. 

(akta kontroli tom I str. 561-564, 589-649) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. LUW ustalił takie mierniki realizacji celów podzadań i działań, na wartość których 
nie miał wpływu lub też wpływ ten był ograniczony, co uniemożliwiało dokonanie 
oceny skuteczności i efektywności działań prowadzonych przez LUW oraz jednostki 
podległe lub nadzorowane przez Wojewodę. 

Nieprawidłowość ta dotyczyła m.in. mierników ustalonych i stosowanych przez 
Wydział Polityki Społecznej LUW w Lublinie (dalej: WPS) dla podzadań i działań 
w ramach zadań 13.1.W i 13.4.W układu zadaniowego, w tym: 

- 13.1.2.1.W – miernik Wartość dotacji przekazanej na realizację działania do liczby 
osób objętych pomocą społeczną, 

- 13.1.2.2.W – miernik Liczba osób objętych pomocą w formie specjalistycznych 
usług opiekuńczych i usług świadczonych przez środowiskowe domy samopomocy 
(dalej: śds) w stosunku do liczby osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 
województwa, 

- 13.1.2.6.W – miernik Wartość dotacji przekazanej na realizację działania do liczby 
osób objętych Programem, 

- 13.4.1.W – miernik Liczba rodzin otrzymujących wsparcie na 1 tys. mieszkańców 
w województwie, 

- 13.4.1.1.W – miernik Średniomiesięczna liczba wypłaconych świadczeń w ramach 
systemu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

- 13.4.1.5.W – miernik Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie wychowawcze 
do liczby dzieci do 18 roku życia w województwie, 

- 13.4.2.W – miernik Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej do 
liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (szt./szt.), 

                                                           
27 Jako przykład podano przeprowadzenie nieplanowanych kontroli doraźnych, wynikających ze wskazań Najwyższej Izby 
Kontroli, Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wykonania 
dodatkowych badań zleconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 
28 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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- 13.4.2.4.W – miernik Liczba dofinansowanych projektów w ramach programów 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do liczby JST. 

Według informacji uzyskanych od Dyrektor WFiC, Urząd nie miał wpływu na wartość 
realizacji ww. mierników. 

Dyrektor WPS wyjaśnił, że Wydział miał wpływ na realizację miernika jedynie 
poprzez finansowanie podzadania/działania. Jak podkreślił, mierniki te zostały 
zatwierdzone przez MF, oraz były konkretne, mierzalne, umożliwiały ciągłość 
pomiaru w wieloletniej perspektywie, posiadały wiarygodne i łatwo dostępne źródło 
danych, a jednocześnie były spójne z zapisami dokumentów strategicznych. 

Z Rocznych ocen przebiegu realizacji budżetu Wojewody Lubelskiego w układzie 
zadaniowym za lata 2016-2018 oraz Uzasadnień odchyleń wartości uzyskanego 
miernika powyżej/poniżej 5% wynika, że odchylenia wartości uzyskanych mierników 
od ich zakładanych wartości docelowych były spowodowane czynnikami 
zewnętrznymi, co uniemożliwiało stosowanie zasady rozliczalności za pomocą tych 
mierników. 

Zgodnie z przepisami ust. 68 pkt 4 załącznika nr 53 do noty budżetowej na 2016 r., 
ust. 64 pkt 4 załącznika nr 49 do noty budżetowej na 2017 r. i ust. 13 pkt 4 
załącznika nr 48 do noty budżetowej na lata 2018-2019 oraz § 33 ust. 1 pkt 6 
Procedury planowania i wykonywania budżetu Wojewody Lubelskiego29, mierniki 
powinny mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania miał 
wpływ. 

(akta kontroli tom I str. 96-140, 477-499, 545-549) 

2. Wartości docelowe (planowane do osiągnięcia w roku budżetowym) mierników 
zaplanowano z uwzględnieniem rezerw celowych, co stanowiło działanie niezgodne 
z przepisami ust. 68 pkt 5 załącznika nr 53 do noty budżetowej na 2016 r., ust. 64 
pkt 5 załącznika nr 49 do noty budżetowej na 2017 r. i ust. 13 pkt 5 załącznika nr 48 
do noty budżetowej na lata 2018-2019 oraz § 34 ust. 2 Procedury planowania. 
Wskazane przepisy stanowiły, że za wartość docelową miernika należało przyjąć 
wartość, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację 
danego zadania, podzadania i działania. Docelowe wartości mierników należało 
określić dążąc w miarę możliwości do powiązania tych wielkości z wysokością 
planowanych wydatków, z wyłączeniem rezerw celowych. 

Powyższa nieprawidłowość ma charakter systemowy, jej wystąpienie stwierdzono 
w ośmiu z 25 działań objętych kontrolą30. Np. w następujących działaniach:  

 3.1.2.2.W – na 2018 r. dwa mierniki docelowe: %/liczba ogólnodostępnych 
szkół podstawowych i gimnazjów (publicznych i niepublicznych), w których 
uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub 
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, oraz 
%/liczba szkół będących beneficjentami programu w stosunku do szkół 
uprawnionych do korzystania z programu ustalono w wysokości 
(odpowiednio) 96,31% (1 412/1 466) i 17,81% (335/1 880), tj. na poziomie 
wykonania w 2017 r., mimo że w 2017 r. na realizację działania wydatkowano 
28 226,4 tys. zł, a wydatki planowane na 2018 r. wynosiły 91 tys. zł. Wydatki 
wykonane w 2018 r. w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniosły 22 060,9 tys. zł, 
a osiągnięte mierniki – (odpowiednio) 99,81% (1 057/1 059) i 14,95% 
(281/1 880), 

                                                           
29 Stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 209 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia 
Procedury planowania i wykonywania budżetu Wojewody Lubelskiego (dalej: Procedura planowania). 
30 Tj. działań: 2.4.2.1.W, 3.1.2.2.W, 3.1.5.3.W, 3.1.7.3.W, 13.4.2.4.W, 19.1.4.6.W, 21.3.1.4.W i 21.5.4.3.W. 
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 3.1.5.3.W – na 2018 r. miernik docelowy: liczba uczniów objętych pomocą 
w województwie ustalono w wysokości 31 632 uczniów, tj. na poziomie 
wykonania w 2017 r., mimo że w 2017 r. na realizację działania wydatkowano 
22 911,9 tys. zł, a wydatki planowane na 2018 r. wynosiły 37 tys. zł. Wydatki 
wykonane w 2018 r. w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniosły 20 975,3 tys. zł, 
a osiągnięty miernik – 19 542 uczniów, 

 3.1.7.3.W – na 2018 r. miernik docelowy: liczba dzieci w wieku 3-5 lat 
ustalono w wartości 50 362 dzieci, tj. na poziomie wykonania w 2017 r., mimo 
że w 2017 r. na realizację działania wydatkowano 66 385,8 tys. zł, a wydatki 
planowane na 2018 r. wynosiły 64 tys. zł. Wydatki wykonane w 2018 r. w tej 
podziałce klasyfikacyjnej wyniosły 68 146,8 tys. zł, a osiągnięty miernik – 
111 479 dzieci, 

 19.1.4.6.W – na 2018 r. dwa mierniki docelowe: liczba km długości 
wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg 
powiatowych i gminnych oraz liczba km długości dróg wojewódzkich ustalono 
w wartościach odpowiednio 122 km i 2 217 km, tj. na poziomie zbliżonym do 
wykonania z 2017 r. (odpowiednio 155 km i 2 200,33 km), mimo że w 2017 r. 
na realizację działania wydatkowano 79 765,4 tys. zł, a wydatki planowane na 
2018 r. wynosiły 378 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 
119 227,8 tys. zł, a osiągnięte mierniki odpowiednio – 520 km i 2 244 km. 

Powyższe wskazuje na ustalenie wartości mierników nieadekwatnych do 
planowanych pierwotnie wydatków na realizację tych działań, tj. uwzględniających 
środki rezerw celowych. Tak ustalonych wartości docelowych mierników nie 
zmieniano w trakcie roku budżetowego w związku ze zwiększeniem wydatków 
planowanych w części 85/06 o środki finansowe z rezerwy celowej. 

W zakresie mierników 3.1.2.2.W, 3.1.5.3.W i 3.1.7.3.W Lubelski Kurator Oświaty 
wyjaśnił, że pomimo nieznanej wysokości rezerw celowych na dany rok, liczba 
uprawnionych wskazana w wykonaniu poprzedniego roku budżetowego umożliwiała 
określenie wysokości planowanej miernika w roku następnym. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury LUW wyjaśnił, że karty miernika były 
opracowane po dacie uwzględnienia środków z rezerwy celowej w budżecie 
(poz. 70), oraz otrzymania informacji o wysokości środków przyznanych z rezerwy 
celowej (poz. 54), w związku z czym za zasadne uznano uwzględnienie tych 
wydatków przy planowaniu wartości miernika. 

NIK zauważa, że wartości docelowe mierników (122 km i 2 217 km) zostały ustalone 
przy planowanych wydatkach na to działanie wg ustawy budżetowej w kwocie 
378 tys. zł, a w karcie miernika z dnia 2.03.2018 r., o której mowa w wyjaśnieniach, 
wykazano te same wartości mierników, mimo że została ona sporządzona po 
decyzji Wojewody o zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 60 341,4 tys. zł31. 
Natomiast budżet w części 85/06 o środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 54) 
został zwiększony po sporządzeniu karty miernika32.  

Dyrektor WFiC wyjaśniła, że „określenie wartości bazowych33 mierników dla działań 
finansowanych głównie z rezerwy celowej, a jednocześnie posiadających 
zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki na obsługę realizowanych zadań, jest 
procesem złożonym. Konieczność planowania wydatków na obsługę zadań 
w poszczególnych działaniach funkcji 1-21 wynika ze szczegółowego sposobu 

                                                           
31 Decyzja budżetowa nr 24 Wojewody Lubelskiego z dnia 26.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie (część 85/06) na 2018 r. 
32 Pismo Ministra Finansów ST8.4752.3.2018 z 13.02.2018 r., decyzja Ministra MF/ST8.4143.3.3.2018.MF.693 z 19.04.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018, decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego nr 140 z dnia 10.05.2018 r. 
33 Dyrektor WFiC w wyjaśnieniach z 24.10.2019 r. poinformowała, że stwierdzenia dotyczące wartości bazowej odnoszą się 
również do wartości docelowej. 
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opracowywania materiałów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz 
projektu ustawy budżetowej. Należy również zauważyć, że obsługa zadań jest 
procesem ciągłym i nie jest inicjowana wraz z rozpoczęciem przyznania środków 
rezerwy celowej. Działania związane z planowaniem, prowadzeniem naboru 
wniosków, rozstrzyganiem konkursów, realizacją, rozliczeniem, itp., wykonywane są 
przez pracowników przez cały rok. 

Sformułowanie miernika określającego charakter całości zadania, a zwłaszcza jego 
części merytorycznej, jest właściwe i zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów, 
a ustalenie jego wartości bazowej na poziomie roku poprzedniego lub 
zaktualizowanie jej o posiadaną wiedzę merytoryczną wydaje się prawidłowe 
z punktu widzenia planowanej całorocznej realizacji zadań. Natomiast niewłaściwe 
wydaje się wykazanie sztucznie zaniżonej wartości miernika, odnoszącej się 
wyłącznie do wydatków związanych z obsługą zadania, w związku z ujęciem ich 
w ustawie budżetowej. 

Zatem planowanie mierników przez wydziały merytoryczne oraz jednostki 
budżetowe następuje poprzez wykorzystanie przepisów prawa materialnego, 
posiadanego doświadczenia i wiedzy oraz wartości z roku lub lat ubiegłych, w celu 
racjonalnego zaprezentowania danych budżetu zadaniowego. 

Dodatkowo pragnę zauważyć, że zgodnie z przepisami załącznika do 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, miernik 
wskazuje stopień realizacji celu, zatem zaplanowane wartości mierników odnosiły 
się do celów, które miały być zrealizowane w omawianych działaniach, i nie miały 
związku z wysokością zaplanowanych i wykonanych wydatków. Należy 
podkreślić również, że Ministerstwo Finansów, nie kwestionowało wykazanych 
danych w zakresie wartości mierników zarówno w formularzu WPFP „Wieloletni 
Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych wydatków budżetowych 
w układzie zadaniowym na rok bieżący”, jak i w sprawozdaniu Rb-BZ1 z wykonania 
wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym.” 

(akta kontroli tom I str. 101-140, 530-540, 589-649, tom II str. 636-641) 

Wojewoda Lubelski miał ograniczony wpływ na określenie katalogu funkcji, zadań, 
podzadań i działań na poszczególne lata. Zarówno katalog, jak też stosowane cele 
i mierniki charakteryzowały się stałością, a cele i mierniki określone przez Urząd 
posiadały odpowiednią jakość. Zapewniało to stabilność struktury układu 
zadaniowego w perspektywie wieloletniej, istotnej z punktu widzenia 
porównywalności danych o efektywności wydatków publicznych. Planowane 
wartości mierników w miarę możliwości były powiązane z planowaną wielkością 
wydatków, a dokonane zmiany prognozowanych ich wartości na lata kolejne były 
zasadne. 

Stwierdzono jednak, że niektóre mierniki nie spełniały wymagania dotyczącego 
wpływu jednostki na ich realizację, a wartości docelowe mierników planowano 
z uwzględnieniem rezerw celowych, co było niezgodne z przepisami not 
budżetowych. 
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2. Realizacja wydatków, sprawozdawczość oraz 
wykorzystanie danych o wykonaniu wydatków 
w układzie zadaniowym 

2.1. Dostosowanie limitu wydatków i wartości mierników w układzie 
zadaniowym do limitu wydatków w ustawie budżetowej 

Zasady dostosowania limitu wydatków i wartości mierników w układzie zadaniowym 
do limitu wydatków w ustawie budżetowej Wojewoda Lubelski ustalił w Procedurze 
planowania. 

Zgodnie z Procedurą planowania, projekt planu dochodów i wydatków budżetu 
w części 85/06 przygotowywany był przez dyrektorów wydziałów oraz kierowników 
jednostek podległych. Również cele oraz mierniki realizacji zadań, podzadań 
i działań w budżecie zadaniowym określane były przez dyrektorów wydziałów 
i kierowników podległych jednostek. 

Po otrzymaniu informacji od Wojewody o przyjętych przez Radę Ministrów 
w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów i wydatków budżetowych, 
kierownicy jednostek i dyrektorzy wydziałów sporządzali projekty planów w układzie 
klasyfikacji budżetowej oraz w układzie budżetu zadaniowego. Następnie 
przedkładano je do wydziału właściwego ds. budżetu Wojewody, który w przypadku 
stwierdzenia różnic wprowadzał odpowiednie zmiany, informując kierownika 
jednostki o ich dokonaniu. 

(akta kontroli tom I str. 101-119) 

Od dnia przekazania projektu ustawy budżetowej Sejmowi przez Radę Ministrów, do 
dnia uchwalenia ustawy przez Sejm, Wojewoda nie uczestniczył w procesie prac 
nad ustawą budżetową. Stosownie do rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej, Wojewoda Lubelski ustalał wartości mierników dla podzadań 
i działań realizowanych w części 85/06 na etapie sporządzania formularza WPFP na 
rok bieżący, tj. po uchwaleniu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy. 

(akta kontroli tom I str. 337-338) 

2.2. Zmiana limitu wydatków a zmiana wartości mierników 

Zmiana limitu wydatków w trakcie roku budżetowego, spowodowana między innymi 
podziałem rezerw i tworzeniem blokad, prowadziła do zmiany wartości planowanych 
(docelowych) mierników w działaniach, w których w konstrukcji (definicji) miernika 
przyjęto wysokość planowanych wydatków (dotacji przekazywanych na realizację 
działania)34. Natomiast w przypadku mierników, w których w konstrukcji (definicji) 
nie przyjęto kwot planowanych wydatków, zaplanowana wartość docelowa 
pozostawała na niezmienionym poziomie, mimo zmiany planowanych kwot 
wydatków. Nie zmieniano również wartości docelowej mierników realizacji działań, 
których wartości określono z uwzględnieniem rezerw celowych, co opisano 
w obszarze 1 w sekcji stwierdzone nieprawidłowości (nieprawidłowość nr 2). 

 (akta kontroli tom I str. 117, 124) 

Dyrektor WFiC wyjaśniła, że Procedura planowania określa ogólne zasady oraz tryb 
planowania i wykonywania budżetu Wojewody Lubelskiego przez LUW oraz 
jednostki organizacyjne. Zgodnie z procedurą, ocena przebiegu realizacji budżetu 
w układzie zadaniowym, monitorowanie realizacji mierników, w tym dostosowywanie 

                                                           
34 Np. mierniki realizacji celów działań 13.1.2.1.W i 13.1.2.6.W – opisane w obszarze 1 w sekcji stwierdzone nieprawidłowości 
(nieprawidłowość nr 1). 
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w miarę możliwości wartości docelowej miernika do wysokości planowanych 
wydatków, zostało przypisane kierownikom podległych jednostek. 

Wydział Finansów i Certyfikacji nie posiadał wiedzy merytorycznej na temat 
realizowanych przez jednostki budżetowe i wydziały merytoryczne podzadań 
i działań, a co za tym idzie nie był w stanie ocenić prawidłowości realizacji 
mierników. Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego w sprawie Procedury planowania 
ustalono, że za monitorowanie poziomu realizacji celów i mierników w budżecie 
zadaniowym odpowiadają dyrektorzy wydziałów i kierownicy jednostek. Posiadając 
wiedzę merytoryczną w zakresie realizowanych zadań, określają oni planowane 
wartości mierników. Decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego dokonywane 
były zmiany wartości docelowej miernika na wniosek dyrektorów/kierowników.  

Wojewoda Lubelski nie zobowiązał kierowników podległych jednostek ani 
dyrektorów wydziałów do wprowadzania zmian wartości mierników ze względu na 
przeniesienie terminu wykonania wydatków na następny rok budżetowy. 
Nie stwierdzono problemu wykonania mierników w związku z ustaleniem wydatków 
niewygasających w budżecie Wojewody Lubelskiego. Miernik nie przedstawiał 
poziomu lub dynamiki finansowania zadania. 

(akta kontroli tom I str. 124, 338-339, 341-342) 

2.3. Wykorzystanie informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym 
w trakcie roku 

Zgodnie z Procedurą planowania, dyrektorzy wydziałów i kierownicy podległych 
jednostek byli odpowiedzialni za monitorowanie poziomu realizacji celów za pomocą 
mierników w budżecie zadaniowym i w tym zakresie w zależności od specyfiki 
zadania mieli podjąć decyzję o trybie i terminach pomiaru celu35, wykonywanego 
przy użyciu karty miernika. Szczególnej analizie podlegały obszary, w których nie 
były osiągane zaplanowane wartości mierników uwzględniające odchylenia +/- 5% 
oraz odchylenia wykonania wydatków +/- 5% od przeciętnego wskaźnika na 
półrocze i każdego odchylenia na koniec roku budżetowego (§ 80 ust. 1 Procedury 
planowania). Wydziały Urzędu i jednostki miały sporządzić analizę przyczyn tej 
sytuacji oraz przedłożyć ją do WFiC. Wydziały Urzędu i jednostki sporządzały 
i przekazywały do wydziału właściwego ds. budżetu Urzędu półroczne i roczne 
oceny niezbędne do sporządzenia sprawozdania Rb-BZ1 oraz karty mierników 
i analizy odchyleń dla podzadań i działań. WFiC przedkładał Wojewodzie oraz do 
wiadomości Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem zbiorcze półroczne i roczne oceny 
z wykonania budżetu Wojewody wraz z wnioskami z nich wypływającymi 
(odpowiednio do 15 września i 15 kwietnia następnego roku). 

 (akta kontroli tom I str. 135-140, 142, 148) 

Jak poinformowała Dyrektor WFiC, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1793), monitorowania 
realizacji wydatków i stopnia wykonania wartości mierników dokonuje się 
w okresach półrocznych za pomocą sprawozdań z wykonania wydatków budżetu 
państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym. Niemniej 
jednak, Procedura planowania i wykonywania budżetu Wojewody Lubelskiego 
wskazuje również karty miernika jako formę monitorowania przebiegu realizacji 
budżetu Wojewody w układzie zadaniowym. W tym przypadku obowiązkiem 
dyrektorów wydziałów i kierowników jednostek, którzy są odpowiedzialni za 
monitorowanie poziomu realizacji celów i mierników w budżecie zadaniowym, było 

                                                           
35 Nie rzadziej niż raz na pół roku. 
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w zależności od specyfiki zadania podjęcie decyzji o trybie i terminach pomiaru 
miernika, ale nie rzadziej niż raz na pół roku. 

(akta kontroli tom I str. 346) 

Zgodnie z informacją Dyrektor WFiC, realizacja budżetu Wojewody Lubelskiego 
opierała się przede wszystkim na budżecie tradycyjnym, natomiast budżet 
zadaniowy pełnił funkcje uzupełniające, dlatego też: śródroczne informacje ze 
sprawozdań o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym nie stanowiły podstawy 
do dokonywania zmian w budżecie państwa. Analiza sprawozdań śródrocznych 
dotyczących wykonania budżetu w układzie zadaniowym nie była podstawą do 
dokonywania korekt w planie wydatków, tj. nieosiągnięcie planowanych wartości 
mierników mimo wykorzystania limitu wydatków lub przekroczenia tych wartości nie 
miało wpływu na alokację środków pomiędzy zadania, podzadania lub działania. 
Jak podkreśliła Dyrektor WFiC, zakres realizacji zadań przez jednostki budżetowe 
oraz udzielanie dotacji dla JST są regulowane przepisami prawa materialnego, 
jak również przepisy prawa regulują zasady przepływów finansowych, przy czym 
nieosiągnięcie celów określonych w układzie zadaniowym nie jest bezpośrednim 
powodem do modyfikowania realizowanych przez nie zadań w taki sposób, żeby 
osiągnąć założone w budżecie zadaniowym cele. Zmiany planu wydatków 
dokonywane są na podstawie ustawy o finansach publicznych, głównie art. 171, 
który nie zezwala na dokonywanie zmian między działami klasyfikacji budżetowej, 
co niejednokrotnie mogłoby być konieczne w przypadku np. zmian między funkcjami 
i zadaniami. 

(akta kontroli tom I str. 348) 

2.4. Wykorzystanie informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym 
po zakończeniu roku budżetowego 

Realizacja budżetu Wojewody Lubelskiego, zgodnie z informacją Dyrektor WFiC, 
opiera się przede wszystkim na budżecie klasyfikacyjnym, przy czym kwestia 
dokonywania zmian struktury planowanych wydatków regulowana jest przepisami 
ustawy o finansach publicznych, natomiast budżet zadaniowy pełni jedynie funkcje 
uzupełniające. Na podstawie analizy wykonania niektórych zadań w latach 
poprzednich lub zmian w przepisach prawa, dokonywano przesunięć planowanych 
wydatków pomiędzy zadaniami finansowanymi z budżetu Wojewody Lubelskiego, 
a tym samym zmian w klasyfikacji budżetowej. Na podstawie ww. działań zachodziła 
konieczność przesunięcia lub zwiększenia wydatków w układzie budżetu 
zadaniowego. 

(akta kontroli tom I str. 375-376) 

Nieosiągnięcie planowanych wartości mierników mimo wykorzystania limitu 
wydatków lub przekroczenia tych wartości, zgodnie z informacją Dyrektor WFiC, nie 
było poddawane analizie oraz nie miało wpływu na alokację środków pomiędzy 
zadania, podzadania lub działania w następnych latach. Wynikało to z tego, że 
zakres realizacji zadań przez jednostki budżetowe oraz udzielanie dotacji dla JST są 
regulowane przepisami prawa materialnego, jak również przepisy prawa regulują 
zasady przepływów finansowych, przy czym nieosiągnięcie planowanych wartości 
mierników nie ma wpływu na funkcjonowanie jednostek. Administracja rządowa, jak 
zwracała uwagę Dyrektor WFiC, nie porusza się w sferze komercyjnej, w której 
można, a nawet z rachunku ekonomicznego wynika konieczność eliminacji 
przedsięwzięć nieefektywnych, tylko w sferze realizacji zadań publicznych, 
wynikających z przepisów prawa, które określają ramy działalności, tj., wskazują, 
które zadania mają być realizowane, a które nie. Realizacja zadań odbywa się 
w terminach określonych w przepisach, a wszelkie działania zaradcze są 
konsekwencją zagrożeń terminowości wykonania wydatków w układzie 
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klasyfikacyjnym (tradycyjnym). Niepełne osiągnięcie założonych celów określonych 
w układzie zadaniowym, zważywszy na fakt, że większość środków znajdujących się 
w budżecie Wojewody Lubelskiego stanowią dotacje dla JST, nie może być 
bezpośrednim powodem do modyfikowania realizowanych przez nie zadań w taki 
sposób, żeby osiągnąć założone w budżecie zadaniowym cele. 

(akta kontroli tom I str. 376, 379) 

Głównymi działaniami podejmowanymi przez LUW oraz jednostki realizujące 
zadania finansowane w części budżetowej, dla której Wojewoda był dysponentem, 
w związku z nieosiągnięciem celów określonych w układzie zadaniowym, było 
prowadzenie analiz przyczyn nieosiągnięcia planowanej wartości mierników 
realizacji działań. Nie miały one jednak wpływu na podejmowane decyzje zarządcze. 
Jako przyczynę nieosiągnięcia założonych mierników wskazywano najczęściej 
okoliczności, na których wystąpienie jednostka nie miała wpływu. 

Po zakończeniu roku budżetowego, jak również po zakończeniu półrocza 
sporządzana była przez Wydział Finansów i Certyfikacji LUW ocena przebiegu 
realizacji budżetu Wojewody Lubelskiego w układzie zadaniowym. Zbiorcza roczna 
i półroczna ocena była przedkładana Wojewodzie oraz do wiadomości Zespołu 
ds. Zarządzania Ryzykiem. Zespół wskazał, że informacja o wykonaniu budżetu 
w układzie zadaniowym po zakończeniu roku budżetowego jest uwzględniana przy 
analizie Wydziałowych rejestrów ryzyka za dany rok. 

(akta kontroli tom I str. 376-377, 394-438) 

W zakresie prowadzonych analiz ryzyka nieosiągnięcia w terminie celów 
określonych w dokumentach strategicznych i w programach o charakterze 
wieloletnim, a także innych celów zapisanych w budżecie zadaniowym, Dyrektor 
WFiC poinformowała, że w przypadku zadań priorytetowych, wpisujących się 
w realizację strategii rozwoju i programów rozwoju, o których mowa w ustawie 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju36, to minister kierujący działem/działami 
administracji rządowej jest organem właściwym do dokonywania analizy ryzyka 
nieosiągnięcia w terminie celów określonych w dokumentach strategicznych. 
Ponadto w odniesieniu do programów wieloletnich - zgodnie z przepisami prawa - 
koordynatorzy programów wieloletnich podejmują decyzje o sposobie ujęcia 
programu wieloletniego w układzie zadaniowym, natomiast dysponenci wykazują 
wydatki na realizację programów wieloletnich w ramach działania, którego zakres 
przedmiotowy obejmuje dany program wieloletni, przy czym w uzasadnionych 
przypadkach dysponenci mogą wykazać wydatki na dany program wieloletni 
w więcej niż jednym działaniu, uwzględniając podział programu na obszary/ 
priorytety. Dyrektor WFiC wskazała, że dokonywanie zmian w alokacji środków na 
realizację średniookresowych i długookresowych celów państwa, określonych 
w dokumentach o charakterze wieloletnim (w szczególności w strategiach 
i programach rządowych) nie należy do kompetencji Wojewody, a organów 
wyższego szczebla, takich jak minister kierujący działem/działami administracji 
rządowej - w odniesieniu do strategii i programów rządowych oraz koordynatorzy 
programów wieloletnich - w odniesieniu do programów wieloletnich. 

(akta kontroli tom I str. 378) 

Wszelkie działania zarządcze były determinowane stosowaniem postanowień 
ustawy o finansach publicznych, a nie wynikały z realizacji budżetu zadaniowego, 
zwłaszcza że pełnił on rolę wtórną, uzupełniającą wobec budżetu tradycyjnego. 

                                                           
36 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295). 
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Budżet w układzie klasyfikacyjnym (tradycyjnym), zdaniem Dyrektor WFiC, jest 
zdecydowanie bardziej pomocny z punktu widzenia podejmowania decyzji 
zarządczych.  

Zdaniem Dyrektor WFiC wykorzystanie informacji o wykonaniu „budżetu 
zadaniowego” powinno zostać zainicjowane przez MF we współpracy 
z ministerstwami resortowymi chociażby w zakresie zmiany podejścia do 
planowania budżetowego, zmiany ustawy o finansach publicznych i zmiany 
wytycznych dotyczących corocznego planowania budżetu na kolejny rok. 

(akta kontroli tom I str. 380-381) 

Osiągnięcie celów wskazanych w budżecie zadaniowym nie miało wpływu na 
działania zarządcze w LUW i jednostkach. Realizacja celów budżetu zadaniowego 
nie przekładała się na system awansów lub wysokość wynagrodzeń osób 
zaangażowanych w realizację poszczególnych działań, podzadań i zadań. 

(akta kontroli tom I str. 394-438) 

Wojewoda Lubelski nie przeprowadzał ewaluacji układu zadaniowego i, jak 
podkreśliła Dyrektor WFiC, nie jest to jego rola. Przepisy prawne w zakresie budżetu 
zadaniowego nie zobowiązują Wojewody Lubelskiego do przeprowadzenia 
ewaluacji. Poszczególne etapy procesu ewaluacyjnego, tzn. planowanie, 
projektowanie, zbieranie i analiza danych, sformułowanie oceny i raportowanie 
wymagają ogromnego nakładu pracy i zaangażowania wszystkich komórek Urzędu. 
Natomiast efekty przeprowadzonych analiz będą zbieżne ze stosowaną kontrolą 
zarządczą i klasycznym audytem wewnętrznym. Ewaluacja ma na celu wzmocnienie 
kontroli zarządczej oraz klasycznego audytu wewnętrznego, natomiast nie wnosi 
nowych kierunków zarządzania finansami publicznymi. 

(akta kontroli tom I str. 382) 

Identyfikacja barier związanych z wdrażaniem i realizacją układu zadaniowego 
w LUW następowała stopniowo w trakcie całego dotychczasowego okresu jego 
prowadzenia. Jako główną barierę dotyczącą budżetu zadaniowego wskazano 
czasochłonność procesu planowania i wykonywania wydatków w układzie 
zdaniowym. Realizacja budżetu/układu zadaniowego wymaga dużego 
zaangażowania pracowników, co następnie nie przekłada się wystarczająco na 
osiągnięte efekty, biorąc pod uwagę zwłaszcza fakt, że podstawowym narzędziem 
do zarządzania budżetem Wojewody Lubelskiego jest budżet klasyfikacyjny 
(tradycyjny).  

Kolejną barierą jest to, że realizacja założonych celów bądź niepełna ich realizacja 
nie jest podstawą do decyzji o przenoszeniu wydatków w ramach budżetu 
Wojewody Lubelskiego. Trudno zatem jest stwierdzić, że budżet zadaniowy jest 
efektywnym narzędziem w zarządzaniu środkami publicznymi, skutecznie służącym 
realizacji celów publicznych.  

Barierą są również narzędzia do jego obsługi. Aplikacja Trezor BZ, która jako 
narzędzie do obsługi budżetu zadaniowego jest niedopracowana, nieprzyjazna 
w obsłudze oraz niesie ze sobą ryzyko niezamierzonych błędów, np. podczas 
importu danych ze sprawozdań jednostkowych. Na poziomie działań budżetu 
zadaniowego aplikacja nie daje możliwości podglądu i wyboru danych do 
zaimportowania, jak to ma miejsce w przypadku podzadań. Zatem w przypadku 
mierników dla tej samej klasyfikacji zadaniowej, zaimportowane zostają dane 
z pierwszego pliku, z pominięciem danych zawartych w kolejnych plikach. Ponadto 
w aplikacji Trezor BZ nie ma możliwości agregacji mierników, a import danych do 
sprawozdania zbiorczego odbywa się w sposób wybiórczy, co również utrudnia 
weryfikację. 
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W przypadku części budżetowej 85/06 - województwo lubelskie, dodatkowym 
utrudnieniem w realizacji budżetu zadaniowego była obszerność oraz jego duże 
rozdrobnienie. W 2015 r. realizowano 87 podzadań, w 2016 r. - 69, w 2017 r. - 68, 
w 2018 r. - 73, natomiast w 2019 r. było to 69 podzadań, w których po raz kolejny 
skorzystano z możliwości zastosowania więcej niż jednego miernika w podzadaniu, 
ale nie więcej niż trzech. Jak podkreśliła Dyrektor WFiC, bezpośrednim efektem 
corocznie dokonywanych zmian w strukturze układu zadaniowego był brak 
możliwości dokonania jego porównania na przestrzeni kilku lat.  

Dodatkowym utrudnieniem podczas realizacji budżetu w układzie zadaniowym jest 
konstrukcja niektórych działań, realizowanych równolegle przez LUW oraz inną 
jednostkę budżetową, gdzie oba te podmioty odpowiedzialne były za wykonanie 
tego samego miernika. 

Równie istotną barierą było to, że nierzadko pracownicy zajmujący się realizacją 
budżetu w układzie zadaniowym, zarówno w LUW, jak i w innych jednostkach 
budżetowych, traktują to zadanie z niechęcią i lekceważeniem, postrzegając je jako 
dodatkowe, uciążliwe zajęcie, które muszą zrealizować, jednakże bez angażowania 
zbyt dużych nakładów sił i czasu, niejako wykonując je obok podstawowego 
obowiązku, jakim jest wykonanie wydatków w układzie tradycyjnym. 

Ponadto realizacja budżetu w układzie zadaniowym generuje dodatkowe koszty 
w postaci opłacenia i przeszkolenia pracowników realizujących to zadanie, podczas 
gdy budżet ten jest jedynie odzwierciedleniem budżetu w układzie klasyfikacyjnym.  

Kolejną barierą jest również to, że JST nie są zobowiązane do prowadzenia 
ewidencji księgowej w układzie klasyfikacji zadaniowej. Powoduje to trudności 
w zakresie ewidencji księgowej zwrotów niewykorzystanej dotacji37, co 
w konsekwencji prowadzi do trudności w zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany 
miesiąc i sporządzeniu sprawozdania budżetowego. Proces uzgodnień jest 
długotrwały i obciążony pozyskaniem dodatkowej informacji w celu przypisania 
klasyfikacji zadaniowej. Ma to wpływ na sporządzenie sprawozdania za miesiąc 
grudzień oraz sprawozdania rocznego. Wymaga to ogromnego nakładu pracy 
i w większości przypadków termin pozyskania dodatkowej informacji jest niezależny 
od tutejszego Urzędu. 

Barierą związaną z realizacją układu zadaniowego było umieszczanie na stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów aplikacji BUZA do planowania budżetu 
w układzie zadaniowym tuż przed terminem przedłożenia wypełnionych druków 
planistycznych do MF, aplikacja zawierała często liczne błędy techniczne, które na 
wnioski dysponentów były poprawiane w kolejnych aktualizacjach programu tuż 
przed terminem złożenia formularzy. Taka sytuacja znacznie utrudniała pracę nad 
ustaleniem budżetu Wojewody Lubelskiego, wymagała znacznej ilości dodatkowej 
pracy: wielokrotnego wprowadzania i weryfikowania danych, agregowania aplikacji 
z wydziałów i jednostek budżetowych, drukowania i sprawdzania danych po 
agregacji, działania te nasilone były szczególnie w przedostatnim lub ostatnim dniu. 
Konieczność dostosowywania programów finansowo-księgowych w jednostkach 
generuje dodatkowe koszty tych procesów.  

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor WFiC podsumowała, że wdrażanie 
i realizacja układu zadaniowego obarczone są szeregiem barier, zarówno 
technicznych, takich jak niedoskonałe narzędzie informatyczne dedykowane do jego 
obsługi, jak również wynikających ze specyfiki części budżetowej 85/06 - 

                                                           
37 JST dokonują zwrotów niewykorzystanej dotacji wyłącznie w klasyfikacji budżetowej, a tylko w nielicznych przypadkach 
opisany jest charakter zadania. 
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województwo lubelskie, aż po czynnik ludzki, postrzegający go jako nieefektywne 
narzędzie, dublujące funkcje budżetu w układzie tradycyjnym. 

(akta kontroli tom I str. 382-386) 

W 2013 r. LUW przekazał do Ministerstwa Finansów pisemne uwagi dotyczące 
funkcjonowania budżetu zadaniowego. Wskazano m.in. na problemy związane 
z rozbudowanym systemem działań, dotyczące planowania i sprawozdawczości. 
W piśmie tym postulowano: zwiększenie wpływu Wojewodów na ustalanie Katalogu 
funkcji, zadań, podzadań i działań oraz celów i mierników dla wojewodów; ustalenie 
w miarę możliwości stałego Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań oraz celów 
i mierników dla wojewodów w celu badania efektywności oraz skuteczności na 
przestrzeni kilku lat; dostosowanie aplikacji BUZA do pełnego odzwierciedlenia 
planowanych i realizowanych zadań; określenie jednolitych metod prowadzenia 
monitoringu/określenie systemu monitoringu; wdrożenie metod pozwalających na 
kalkulację kosztów zadań; stworzenie narzędzia informatycznego do obsługi 
budżetu w układzie zadaniowym. Wskazano, że konieczność jednoczesnego 
analizowania wydatków w ramach budżetu tradycyjnego i zadaniowego (plany, 
przeniesienia środków, bieżące analizy, rozliczenia) powoduje znaczne utrudnienia. 

(akta kontroli tom I str. 382-386, 580-585) 

Zdaniem Dyrektor WFiC nie powinny być podejmowane działania (prawne, 
organizacyjne) w celu zwiększenia znaczenia zadaniowego układu wydatków, 
ponieważ ta forma prezentacji wykonywania budżetu jest czasochłonna, sprowadza 
się do dublowania informacji budżetu klasyfikacyjnego oraz nie wnosi żadnych 
nowych aspektów do realizacji budżetu Wojewody Lubelskiego. Jak podkreśliła, 
planowanie i wykonanie wydatków w układzie zadaniowym jest procesem 
skomplikowanym i czasochłonnym, mało efektywnym, powielającym działania 
realizowane w ramach budżetu klasyfikacyjnego, ponoszone nakłady na realizację 
nie mają odzwierciedlenia w korzyściach płynących z jego stosowania.  

Dyrektor WFiC zaznaczyła, że do planowania i wykonywania wydatków w części 
budżetowej 85/06 - województwo lubelskie w pierwszej kolejności służy budżet 
tradycyjny, natomiast rola budżetu zadaniowego sprowadza się do dublowania 
funkcji budżetu tradycyjnego. Trudno zatem wskazać zmiany, które powodowałyby, 
że budżet zadaniowy stanie się bardziej przydatnym narzędziem, jeżeli z samego 
założenia jest tylko czasochłonnym powieleniem budżetu tradycyjnego.  

Ponieważ większość wydatków w części 85/06 - województwo lubelskie, stanowią 
dotacje dla JST, to brak realizacji zamierzonych celów w ramach układu 
zadaniowego nie miał bezpośredniego wpływu na modyfikację struktury wydatków 
w następnym roku budżetowym. 

(akta kontroli tom I str. 390-393) 

2.5. Adresaci informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym 

Półroczne i roczne sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz 
budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym Wojewoda Lubelski, jako 
dysponent części budżetowej, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, 
przekazywał Ministerstwu Finansów. 

Ponadto zgodnie z Procedurą planowania, zbiorcze roczne i półroczne 
sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu 
środków europejskich w układzie zadaniowym, jak również roczne i półroczne oceny 
przebiegu realizacji budżetu Wojewody Lubelskiego w układzie zadaniowym były 
publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej LUW, gdzie zainteresowane 
osoby miały bezpośredni dostęp do przedmiotowych dokumentów. 
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Wojewoda Lubelski nie uznał za konieczne konsultowania z JST, jako 
beneficjentami większości środków znajdujących się w części 85/06, wykonania 
budżetu w układzie zadaniowym z uwagi na to, że zastosowanie celów i mierników 
w ramach tego budżetu nie ma wpływu na wysokość dotacji udzielonych JST. 

Jedynym przejawem społecznego bezpośredniego zainteresowania wydatkami 
w układzie zadaniowym była prośba o udostępnienie informacji w zakresie: realizacji 
w 2013 r. budżetu zadaniowego przez LUW oraz jednostki podległe i nadzorowane 
przez Wojewodę Lubelskiego, złożona w 2014 r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 
o dostępie do informacji publicznej38. W odpowiedzi zainteresowany otrzymał m.in. 
plan wydatków w układzie zadaniowym (formularz BZ-1) oraz sprawozdanie roczne 
Rb-BZ1 z realizacji planu wydatków za 2013 r. 

Do LUW nie wpływały od ministrów kierujących resortami uwagi i wnioski dotyczące 
wykonania wydatków w układzie zadaniowym finansowanych w ramach części 
budżetowej 85/06 - województwo lubelskie. 

(akta kontroli tom I str. 368-373) 

2.6. Kontrola efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie 
zadaniowym 

Nadzór i kontrolę efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie 
zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji, Urząd wykonywał za 
pomocą opracowanych wskaźników pomiaru. Były to wskaźniki: skuteczności 
realizacji budżetu; udziału dotacji w budżecie wojewody; udziału wydatków 
inwestycyjnych w budżecie; budżetu wojewody na mieszkańca województwa; liczby 
mieszkańców województwa na etat administracji; cyfryzacji; struktury zatrudnienia; 
odtworzenia majątku; kosztów ponoszonych na realizację zadań, oraz stanu sprzętu 
wyposażenia technicznego i poziomu cyfryzacji w jednostkach administracji 
zespolonej i niezespolonej w województwie lubelskim. Pomiary te miały na celu 
uzyskanie danych, które mogły być podstawą do rekomendacji sposobu 
podnoszenia sprawności działania oraz poprawy efektywności i skuteczności 
wydatkowania środków publicznych. Rekomendacji takich nie sformułowano. 
Wskaźniki liczby mieszkańców województwa na etat administracji; warunków pracy; 
struktury zatrudnienia; kosztu efektywnej godziny pozwalały na porównanie 
rezultatów i kosztów pomiędzy nadzorowanymi jednostkami wykonującymi te same 
zadania lub działania. W Rocznych ocenach przebiegu realizacji budżetu w układzie 
zadaniowym, w części III. wskazywano, że optymalnym efektem prowadzonego 
nadzoru i kontroli efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie 
zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji, byłoby porównanie 
w powyższym zakresie wszystkich urzędów wojewódzkich, co mogłoby pozwolić na 
standaryzację wskaźników w skali całego kraju. 

(akta kontroli tom I str. 210-230; 294-310; 326-333) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Wojewoda Lubelski nie wykorzystywał układu zadaniowego jako narzędzia do 
zarządzania środkami publicznymi, a jego prowadzenie i realizacja stanowiły 
znaczne obciążenie dla służb Wojewody, co wynikało z jego wtórnego charakteru 
w stosunku do budżetu klasyfikacyjnego oraz braku odpowiednich narzędzi 
informatycznych. Wojewoda Lubelski wywiązywał się z obowiązku prowadzenia 
analizy skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym, odnosząc się do 
stopnia realizacji celów w powiązaniu z wydatkami, jak również zapewnił szeroki 
dostęp do informacji o efektach wykonywania budżetu w układzie zadaniowym. 

                                                           
38 Ustawa z  dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 
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IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Określanie w zadaniowym układzie wydatków wyłącznie mierników odnoszących 
się do tego, na co Urząd będzie miał wpływ. 

2. Planowanie wartości docelowej mierników z uwzględnieniem poziomu wydatków, 
które w dacie ich planowania ujęte są w budżecie części 85/06 – województwo 
lubelskie. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia 24 października 2019 r. 

Kontrolerzy Dyrektor  
Szczepan Olejnik 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 
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Paweł Gruszkiewicz 
Inspektor kontroli państwowej 
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