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I. Dane identyfikacyjne 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 
Poznań (dalej: Urząd albo WUW) 

 
Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski, od 8 grudnia 2015 r. (dalej 
również: Wojewoda lub dysponent części 85/30.) 
 

1. Planowanie wydatków w układzie zadaniowym, 
2. Realizacja wydatków, sprawozdawczość oraz wykorzystanie danych 

o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym. 

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. W kontroli mogą być także 
wykorzystane dowody sporządzone przed lub po tym okresie, które mają wpływ na 
okres objęty kontrolą. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

1. Ewa Kruszyńska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/100/2019 z 12 lipca 2019 r. 

2. Maciej Sterczała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LPO/118/2019 z 20 sierpnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Budżet w układzie zadaniowym w części 85/30 - województwo wielkopolskie nie 
stanowił w latach 2016-2019 (I połowa) narzędzia skutecznego i efektywnego 
zarządzania wydatkami publicznymi. Budżet zadaniowy nie był też podstawowym 
narzędziem planowania wydatków przez tego dysponenta części, na co wpływ miały 
ograniczenia nałożone przez Ministra Finansów w pismach limitowych 
(informujących o wysokości planowanych wydatków oraz o limitach dotyczących 
wybranych kategorii wydatków) oraz wynikające z konieczności planowania 
wydatków w układzie tradycyjnym. 

Planowanie wartości mierników założonych celów nie było determinowane przez 
wysokość wydatków ujętych w planie, a wartości te planowano z uwzględnieniem 
potencjalnych rezerw celowych, nieujętych w planie finansowym Wojewody 
Wielkopolskiego. 

Powyższą ocenę uzasadnia również: ograniczony wpływ danych sprawozdawczych 
w zakresie realizacji układu zadaniowego na decyzje o alokacji środków lub na 
zmianę realizacji celów oraz ograniczony zakres sprawowania kontroli efektywności 
i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym. 

                                                      
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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Wojewoda Wielkopolski przedstawiał Ministrowi Finansów spostrzeżenia 
i rekomendacje w obszarze udoskonalenia i aktualizacji struktury układu klasyfikacji 
zadaniowej na 2016 r., 2017 r. i 2019 r. 

Sformułowana wyżej ocena ogólna koresponduje z krytyczną oceną układu 
zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi zaprezentowaną 
w trakcie kontroli przez działającą w zastępstwie Wojewody Panią Anetę 
Niestrawską Wicewojewodę Wielkopolskiego (dalej: Wicewojewoda). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie budżetu zadaniowego 

1.1. W latach 2016-2019 (do 30 czerwca) Wojewoda otrzymał z Ministerstwa 
Finansów (dalej również: MF) pisma z prośbą o potwierdzenie aktualności struktury 
układu zadaniowego na dany rok budżetowy, tj. katalogu funkcji, zadań, podzadań 
i działań lub przedstawienia propozycji jego modyfikacji. W reakcji na przedmiotowe 
pisma, Wojewoda przedstawił Ministrowi Finansów spostrzeżenia, rekomendacje 
i opinie w zakresie optymalizacji i aktualizacji tego układu.  

a) odnośnie struktury układu zadaniowego na 2016 r.:  

W piśmie z 20 października 2014 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
poinformował o planowanej rezygnacji w 2016 r. z funkcji 22 „Planowanie 
strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna” i poprosił dysponentów 
części budżetowych o przekazanie sugestii odnośnie sposobu przyporządkowania 
wydatków ujmowanych dotychczas w tej funkcji do poszczególnych zadań, 
podzadań i działań w ramach pozostałych funkcji oraz przekazanie informacji 
o doświadczeniach w tym zakresie. W odpowiedzi z 30 października 2014 r., 
ówczesna Dyrektor Generalna WUW wyraziła opinię, iż rezygnacja z funkcji 22 nie 
pozwoli na uproszczenie układu zadaniowego, jak również nie przybliży go do 
specyfiki różnorodnych zadań realizowanych w obrębie budżetu Wojewody. Podała 
m.in., że dotychczasowy sposób ujmowania wydatków w obrębie funkcji 22 pozwala 
na czytelne wyodrębnienie zadań związanych stricte ze sferą zarządzania, przy 
jednoczesnym określeniu faktycznego kosztu realizacji zadań merytorycznych oraz 
wskazała, że „ewentualne przeniesienie wydatków z funkcji 22 do innych spowoduje 
uszczegółowienie czynności w ramach działań, co będzie się wiązało 
z koniecznością stworzenia dodatkowej i rozbudowanej analityki, a nawet wdrożenia 
narzędzia informatycznego. (…) funkcja 22 w budżecie Wojewody spełnia swoją rolę 
a jej pozostawienie znajduje zarówno merytoryczne jak i ekonomiczne 
uzasadnienie”.  

W planie finansowym w układzie zadaniowym na 2016 r. dysponenta części 85/30, 
zmianom uległ zakres przedmiotowy oraz charakter dotychczasowej funkcji 224, 
która od tego czasu funkcjonuje pod nazwą „Koordynacja działalności oraz obsługa 
administracyjna i techniczna” i - pod taką samą nazwą - zawiera jedno zadanie, 
jedno podzadanie i jedno działanie.  

(akta kontroli str. 12-17) 

                                                      
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. 
4 W 2015 r. w obrębie funkcji 22 Wojewoda ujmował wydatki w 3 zadaniach, 7 podzadaniach i 23 działaniach. 
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W ww. piśmie z 20 października 2014 r., zwrócono się do Wojewody również 
o przekazanie propozycji ewentualnych modyfikacji struktury zadań, podzadań 
i działań wraz ze wskazaniem celów i mierników w przypadku proponowania zmian.  

W odpowiedzi, przekazany został 21 listopada 2014 r. katalog funkcji, zadań, 
podzadań i działań na 2016 r. (uzupełniony 10 grudnia 2014 r. na prośbę MF 
o prognozowane wartości bazowe i docelowe mierników), w którym Wojewoda 
zaproponował zmiany w następującym zakresie: 

- oznaczenia literą W5 działania 3.1.2.6. „Wspieranie dostępu do podręczników”, bez 
podania uzasadnienia. Propozycja Wojewody nie została uwzględniona, 

- poinformowania o zmianie nazwy miernika na „Stosunek liczby kontroli, w których 
stwierdzono naruszenia do liczby kontroli ogółem” wprowadzonej przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i o przekazaniu 
nowej nazwy do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Jako uzasadnienie 
podano, że wprowadzona zmiana pozwoli na uproszczenie statystyki poprzez 
wykorzystanie danych ze sprawozdania OŚ-2b, jak również odzwierciedli 
efektywność kontroli, 

- dodania nowego działania w poddziałaniu 12.6.2. „Ochrona przed skutkami 
zagrożeń”. Jako uzasadnienie wskazano pismo Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej nr BF-I-0754/15-1/14 z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji 
zadaniowej dla zadań realizowanych w ramach projektów współfinansowanych 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: 
NFOŚiGW) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(dalej: WFOŚiGW). Ponadto, w ww. piśmie podano, że w związku z tak 
wyodrębnionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych charakterem czynności 
wskazane jest wprowadzenie nowego działania dotyczącego ww. zadania. 
Propozycje Wojewody nie zostały uwzględnione, 

- zmiany nazwy działania 13.1.1.8. na nazwę w brzmieniu: „Wieloletni program 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”6, uzasadniając ten wniosek pismem Ministerstwa Finansów nr 
BP(RF)/407/10MIV/2014/88600 – od 2015 roku. Propozycja Wojewody nie została 
uwzględniona, 

- dodania nowego działania 13.4.1.6. „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych 
„Karta Dużej Rodziny” uzasadniając ten wniosek pismem Ministerstwa Finansów 
nr RF3/407/18/OHO/2014/59789 z 30 czerwca 2014 r.7 Propozycja Wojewody nie 
została uwzględniona, 

- poinformowania, że wieloletni program ujmowany w podzadaniu 19.1.1. „Budowa 
i przebudowa sieci dróg publicznych”, w działaniu 19.1.1.4. „Narodowy program 
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 
realizowany jest w latach 2012 – 2015, a do realizacji w roku 2016 pozostaje 
sprawozdawczość,  

- wydzielenia w poddziałaniu 19.1.4. „Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej” 
odrębnego działania, w ramach którego realizowane będzie drukowanie 
i wydawanie zaświadczeń ADR kierowcom przewożącym towary niebezpieczne 
w transporcie drogowym, gdyż – jak podano w uzasadnieniu - działanie to 

                                                      
5 Literą „W” określa się pozycje układu zadaniowego, w których wydatki planowane są przez wojewodów. 
6 W 2015 r. nazwa działania 13.1.1.8. w brzmieniu: „Zapewnienie pomocy w zakresie dożywania osobom i rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”. 
7 W 2015 r. działanie 13.4.1.6. „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”” było realizowane przez 
Wojewodę. 
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obejmuje wydatki związane z drukowaniem blankietów zaświadczeń ADR oraz 
z czynnościami administracyjnymi – wynagrodzenia pracowników. Ponadto, 
podano, że za wydanie zaświadczenia Samorząd Województwa pobiera opłatę  
– co stanowi dochód budżetu. Propozycja Wojewody nie została uwzględniona, 

- poinformowania, iż kończy się w 2015 r. wsparcie finansowe z budżetu państwa 
jako dotacja celowa na realizację zadań własnych samorządów województw 
w zakresie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych (zadanie ujęte 
w podzadaniu 19.2.3. „Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych 
w pasażerskim transporcie kolejowym”, w działaniu 19.2.3.3. „Wspieranie zakupu 
i modernizacji taboru kolejowego”), 

- dodania w nazwie działania 20.5.2.6. „Zapobiegawczy nadzór sanitarny” zwrotu 
„i bieżący”, uzasadniając ten wniosek tym, że Państwowa Inspekcja Sanitarna 
ustawowo realizuje zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny. Propozycja 
Wojewody nie została uwzględniona,  

- zmiany nazwy działania 21.1.3.2. „Nadzór nad wytwarzaniem, oceną i obrotem 
materiałem siewnym” poprzez dodanie zwrotu „i stosowaniem”, uzasadniając, że 
nazwa ta będzie uwzględniała zapisy nowej ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. 
o nasiennictwie, obowiązującej od 2013 r. Propozycja Wojewody nie została 
uwzględniona. Nazwę zmieniono w układzie zadaniowym na 2017 r., 

- uzupełnienia nazwy podzadania 21.3.2. „Bezpieczeństwo żywności pochodzenia 
zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów 
pochodnych oraz pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania 
i transportu” o wyraz „składowania”, bez podania uzasadnienia tego wniosku. 
Propozycja została uwzględniona, 

- poinformowania, że w 2016 r. kontynuowane będzie podzadanie 21.6.3. „PO 
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013”, działanie 21.6.3.5. „Pomoc techniczna”, gdyż termin złożenia 
ostatnich wniosków o płatność rozliczających perspektywę 2007-2013 mija 
z dniem 31 stycznia 2016 r., 

- oznaczenia literą W podzadania 21.6.5. „Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  
i działania 21.6.5.6. „Pomoc techniczna”, w sytuacji gdyby podzadanie to 
i działanie należało traktować jako kontynuację odpowiednio podzadania 21.6.3. 
i działania 21.6.3.5. Propozycja Wojewody nie została uwzględniona. 

(akta kontroli str. 18-48) 

Pismem z 18 stycznia 2016 r., stanowiącym odpowiedź na pismo z Ministerstwa 
Finansów w sprawie potwierdzenia aktualności struktury układu zadaniowego na rok 
2017 r. lub przedstawienia ewentualnych propozycji jej modyfikacji, Wojewoda 
wniósł o uzupełnienie struktury układu zadaniowego również na rok 2016 o dwa 
działania o nazwie: „Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich 
oraz zakup map obwodów łowieckich” oraz „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej 
związanej z obsługą rolnictwa” (szerzej o tym w dalszej części niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego). Propozycje Wojewody nie zostały uwzględnione. 

(akta kontroli str. 62-79) 

b) odnośnie struktury układu zadaniowego na 2017 r. oraz w zakresie działania 
5.1.1.7. i 12.2.1.3. również na 2016 r.: 

W odpowiedzi na pismo z 18 sierpnia 2015 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Finansów w sprawie przedstawienia sugestii i propozycji zmian w poszczególnych 
obszarach systemu budżetowania zadaniowego w związku z pracami nad 
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określeniem katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 r., Wojewoda, 
pismem z 15 września 2015 r., wniósł o rozważenie możliwości wprowadzenia 
uzupełnień w następującym zakresie: 

- oznaczenia literą W działania 5.1.1.7. „Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa 
pozostałego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych i innych”. W uzasadnieniu 
propozycji podano, że pozwoli to na wyodrębnienie zadań powierzonych do 
realizacji Wojewodzie ustawą z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur 
terenowych ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. Poinformowano również, że 
działanie to w 2015 r. realizowane jest pod działaniem 5.1.3.5. oraz że w związku 
z powyższym zasadnym jest kontynuowanie realizacji działania 5.1.1.7. także 
w 2016 r. oraz kolejnych latach, 

- rozszerzenia nazwy działania 12.2.1.3. „Rekompensata szkód powodowanych 
przez zwierzęta chronione” o zapis „(…) i zwierzęta łowne”, co miałoby pozwolić 
na wyodrębnienie zadań powierzonych do realizacji Wojewodzie zgodnie z art. 50 
ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie8, na podstawie którego 
samorząd województwa zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań ze środków 
budżetu państwa, za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne: dziki, łosie, 
jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów 
łowieckich oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną 
ochroną na terenach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład 
obwodów łowieckich. Poinformowano również, że działanie to realizowane jest 
w 2015 r. pod poz. 12.1.2.5. i zasadnym jest kontynuowanie realizacji tego 
działania pod poz. 12.2.1.3. o rozszerzonej nazwie w 2016 oraz kolejnych latach, 

- rozszerzenia nazwy działania 14.1.3.1. „Aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu” o zapis „Centra Integracji Społecznej” w celu wskazania jakiego 
rodzaju aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu zajmuje się dysponent 
części, 

- rozszerzenia nazwy działania 20.5.3.1. „Zapobieganie i zwalczanie chorób 
zakaźnych” o zapis „w tym zapobieganie AIDS” w celu wyodrębnienia konkretnej 
działalności zapobiegawczej realizowanej przez dysponenta części, 

- uzupełnienia zalecenia ponoszenia wydatków w funkcji 12 „Środowisko” 
o wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jako 
uzasadnienie wniosku podano pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 9 lutego 
2015 r.9, zgodnie z którym wydatki ponoszone z rezerwy celowej poz. 59 
„Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” 
należy ujmować w funkcji 12. Ponadto, wskazano, że podpisywane przez 
narodowy bądź wojewódzkie fundusze umowy z beneficjentami o przekazanie 
środków na dofinansowanie zadań zawierają całkowity koszt zadania oraz kwotę 
dofinansowania z funduszu, w związku z tym zasadnym jest ujmowanie całkowitej 
wartości zadania w funkcji 12 w celu podnoszenia efektywności i skuteczności 
planowania w układzie zadaniowym oraz zachowania zgodności przeznaczenia 
środków z rezerwy celowej poz. 59. 

(akta kontroli str. 49-60) 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów ponownie pismem z 23 grudnia 
2015 r. zwrócił się do Wojewody w sprawie potwierdzenia aktualności struktury 
układu zadaniowego na rok 2017 lub przedstawienia ewentualnych propozycji jej 

                                                      
8 Dz. U. z 2013 poz. 1226 ze zm. 
9 Nr DE-I-356-1/4597/15/MP. 
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modyfikacji. W odpowiedzi Wojewoda, pismem z 18 stycznia 2016 r., przekazał 
propozycję zmian tej struktury w następującym zakresie: 

- poinformowania, że działanie 3.1.7.5. „Wsparcie działań wychowawczych 
i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska 
w szkołach” nie będzie realizowane w 2017 r., gdyż Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu kończy realizację programu w roku 2016. Ministerstwo Finansów 
zaproponowało połączenie tego działania z działaniem 3.1.7.4., ze względu na ich 
komplementarny charakter, w jedno działanie o nazwie „Działanie profilaktyczne 
i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży 
w środowisku szkolnym i lokalnym”, 

- oznaczenia literą W działania 5.1.1.7. (ponowny wniosek jak w piśmie Wojewody 
z 15 września 2015 r.). Propozycja Wojewody nie została uwzględniona, 
Ministerstwo Finansów zaproponowało włączenie działania 5.1.1.7. do zakresu 
przedmiotowego działania 5.1.1.5. „Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa”, 
analogicznie jak w przypadku układu zadaniowego na 2016 r., 

- rozszerzenia nazwy działania 12.2.1.3. (ponowny wniosek jak w piśmie Wojewody 
z 15 września 2015 r.). Propozycja Wojewody nie została uwzględniona, z uwagi 
na to, że w opinii Ministerstwa Finansów wydatki z tytułu rekompensowania szkód 
wyrządzanych przez zwierzynę łowną objętą całoroczną ochroną powinny być 
klasyfikowane w działaniu 12.2.2.4. „Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie 
ich zasobami”, choć z analizy propozycji wynika, że niektórzy dysponenci 
klasyfikują je w działaniu 12.2.1.3. MF poprosiło dysponentów części o konsultację 
i opinię dotyczącą zasadności przyznawania atrybutu W dla działania 12.2.1.3. 
i działanie to pozostało w strukturze układu zadaniowego na 2017 r. do realizacji 
przez wojewodów, 

- wprowadzenia działania o nazwie „Aktualizacja rejestru powierzchniowego 
obwodów łowieckich oraz zakup map obwodów łowieckich” (w poddziałaniu 12.2.1. 
„Ochrona przyrody i krajobrazu”). Jako uzasadnienie wskazano systematyczne 
zgłaszanie potrzeb korekty tych dokumentów przez dzierżawców i zarządców 
obwodów łowieckich. Podano również, że zostało to zaproponowane przez 
realizujący to zadanie Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu oraz poinformowano, że działanie realizowane 
będzie po złożeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku związanego z aktualizacją 
rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich. Propozycja Wojewody nie została 
uwzględniona, gdyż MF wskazało, że działanie dotyczące aktualizacji rejestru 
powierzchniowego obwodów łowieckich oraz zakupu map obwodów łowieckich to 
de facto działanie 12.2.2.4., 

- wprowadzenia działania o nazwie „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej 
związanej z obsługą rolnictwa” (w poddziałaniu 21.5.9. „Wsparcie infrastruktury 
wsi”). W uzasadnieniu podano, że działanie to określa dotacje dla samorządu 
powiatowego za wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości dla 
potrzeb pomniejszenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej, a jego wprowadzenie jest zasadne, gdyż pozwoli to na ujęcie tych 
wydatków zgodnie z kryterium ich funkcjonalnego przeznaczenia. Ponadto, 
Wojewoda zwrócił uwagę, że działanie to wprowadzone było do katalogu funkcji, 
zadań, podzadań i działań na 2014 rok przez Ministerstwo Finansów Departament 
Reformy Finansów Publicznych na wniosek województwa wielkopolskiego 
o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przedmiotowy cel oraz że działanie 
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będzie realizowane w przypadku wpływu wniosku ze starostwa. Propozycja 
Wojewody nie została uwzględniona. 

Ponadto, w piśmie z 18 stycznia 2016 r. Wojewoda zawarł następujące uwagi: 

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu realizuje 
działanie 12.1.4.1. „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich 
skutkom" z rezerwy celowej na „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej” i realizacja tego działania uzależniona jest od 
pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie zadań, które zostaną 
złożone w WFOŚiGW w Poznaniu oraz NFOŚiGW. Ministerstwo Finansów nie 
odniosło się do tej uwagi, 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna realizuje działanie 12.3.1.2. 
„Programy ochrony powietrza” z rezerwy celowej na „Dofinansowanie zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” i realizacja tego działania 
zależy od złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie 
termomodernizacji budynków jednostek podległych Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno–Epidemiologicznej w Poznaniu. Ministerstwo Finansów nie odniosło się 
do tej uwagi. 

(akta kontroli str. 62-79) 

W odpowiedzi na pismo z 11 marca 2016 r. Dyrektor Departamentu Polityki 
Wydatkowej w Ministerstwie Finansów w sprawie opinii dotyczącej struktury układu 
zadaniowego na 2017 r., Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu WUW (dalej: 
WFiB), pismem z 18 marca 2016 r., odniósł się do propozycji Ministerstwa 
wykreślenia atrybutu W w odniesieniu do zadania 4.1. podzadania 4.1.1. oraz 
działania 4.1.1.1. wnosząc o pozostawienie działania 4.1.1.1. „Pobór podatków 
i niepodatkowych należności budżetu państwa”. Uzasadnieniem tego wniosku była 
przejrzystość realizowanych w tym zakresie wydatków i dochodów w ramach 
budżetów wojewodów oraz przekonanie, że niewskazane jest łączenie tego 
działania z innym zadaniem, pomimo stopniowego wygaszania realizacji zadania 
u Wojewodów10. W strukturze układu zadaniowego na 2017 r. atrybut W pozostał 
przy tym działaniu. 

Ponadto, w piśmie z 11 marca 2016 r., Dyrektor WFiB ponownie wniósł 
o rozważenie możliwości wprowadzenia uzupełnień w strukturze układu 
zadaniowego na 2017 r. polegających na zmianie nazwy działania 12.2.1.3. 
„Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione” poprzez 
rozszerzenie nazwy o zapis „(…) i zwierzęta łowne, aktualizacja rejestru 
powierzchniowego obwodów łowieckich oraz zakup map obwodów łowieckich”, 
powtarzając uzasadnienie tego wniosku podane w piśmie z 18 stycznia 2016 r. 
Propozycja Wojewody po raz kolejny nie została uwzględniona. 

 (akta kontroli str. 80-93) 

W odpowiedzi na pismo z 16 czerwca 2016 r. Dyrektor Departamentu Polityki 
Wydatkowej w Ministerstwie Finansów dotyczące przekazania ewentualnych 
propozycji uzupełnień do wskazówek, propozycji zmian w przyporządkowaniu 
działań z lat 2014-2016 do działań na 2017 r., a także potwierdzenia zasadności 
ujęcia określonych pozycji w wykazie działań nieprzypisanych lub wskazania 

                                                      
10 Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.), 
zadania związane z poborem niepodatkowych należności budżetowych wynikających z poboru mandatów karnych nałożonych 
do 31 grudnia 2015 r. realizowane miały być w Urzędach Wojewódzkich do 31 grudnia 2018 r., a z dniem 1 stycznia 2019 r. 
przeniesione do Urzędów Skarbowych. 
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prawidłowego sposobu ich przypisania, Dyrektor WFiB z upoważnienia Wojewody 
poinformował, pismem z 29 czerwca 2016 r., iż nie zgłasza uwag. 

 (akta kontroli str. 94-102) 

Na wniosek z 24 października 2016 r. Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej i Zdrowia WUW o wystąpienie o nadanie litery W dla działania 20.5.1.5. 
„Profilaktyka, edukacja i promocja w ramach Narodowego Programu Zdrowia”, 
Dyrektor WFiB z upoważnienia Wojewody, pismem z 8 listopada 2016 r. zwrócił się 
do Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie Finansów 
o oznaczenie w układzie klasyfikacji zadaniowej na 2017 r. działania 20.5.1.5. literą 
W oraz o wyrażenie zgody na ujęcie w tym działaniu nowego zadania realizowanego 
w ramach Narodowego Programu Zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 
2015 r. o zdrowiu publicznym11. Ponadto, w piśmie Dyrektor WFiB poinformował, że 
w 2016 r. środki otrzymane przez Wojewodę Wielkopolskiego na sfinansowanie 
nowego zadania w ramach ww. Programu z rezerwy celowej12 ujęte zostały 
w działaniu 20.1.1.4. „Tworzenie map potrzeb zdrowotnych, ustalenie priorytetów dla 
regionalnej polityki zdrowotnej oraz wykonywanie raportów dotyczących świadczeń 
zdrowotnych”.  

W odpowiedzi Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie 
Finansów wskazała m. in., że z uwagi na to, że wniosek nie precyzuje, o jakie 
zadanie chodzi i nie podano we wniosku zakresu przedmiotowego zadania, nie ma 
możliwości określenia, czy zadanie to mieści się w zakresie przedmiotowym 
działania 20.5.1.5.  

Pismem z 6 grudnia 2016 r. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia WUW 
poinformował Dyrektora WFiB, że prośba o oznaczenie ww. działania jako 
realizowanego przez Wojewodę jest nieaktualna, a zadanie nałożone przepisami 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym pozostanie sklasyfikowane 
w działaniu 20.1.1.4. 

(akta kontroli str. 103-109) 

c) odnośnie struktury układu zadaniowego na 2018 r.: 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów poinformował Wojewodę pismem 
z 20 lutego 2017 r., że na potrzeby opracowania skonsolidowanego planu wydatków 
w układzie zadań budżetowych na rok 2018 i dwa kolejne lata, MF zakłada 
utrzymanie struktury układu zadaniowego określonej w nocie budżetowej na 2017 r. 
oraz że zakłada się, iż struktura układu zadaniowego na rok 2018 zostanie 
zmodyfikowana w zakresie wynikającym wyłącznie ze zmian w obowiązujących 
przepisach prawa, dotyczących właściwości poszczególnych organów lub zakresu 
zadań publicznych finansowanych ze środków publicznych objętych 
skonsolidowanym planem wydatków w układzie zadań budżetowych na rok 2018 
i dwa kolejne lata. 

W odpowiedzi na ww. pismo, Wojewoda poinformował pismem z 1 marca 2017 r., 
że nie wnosi uwag do struktury katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 
2018 oraz pozytywnie zaopiniował przedstawioną przy piśmie z 20 lutego 2017 r. 
strukturę zadań, podzadań i działań wykazywanych w funkcji 5 „Ochrona praw 
i interesów Skarbu Państwa”, w związku z jej likwidacją w 2018 r. i przekazaniem 
zadań likwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa innym podmiotom. 

(akta kontroli str. 110-120) 

 

                                                      
11 Dz. U. z 2015 r. poz. 1916. 
12 pozycja 40 Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym. 
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d) odnośnie struktury układu zadaniowego na 2019 r.:  

W odpowiedzi na pismo z 16 stycznia 2018 r. Dyrektor Departamentu Polityki 
Wydatkowej w Ministerstwie Finansów w sprawie potwierdzenia aktualności 
struktury układu zadaniowego na 2019 r. lub przedstawienia propozycji 
ewentualnych zmian wynikających ze zmian prawnych, działający z upoważnienia 
Wojewody Dyrektor WFiB, w piśmie z 29 marca 2018 r., przekazał propozycję 
aktualizacji tej struktury w następującym zakresie: 

- dodania dwóch nowych działań o nazwach „Ustanawianie stref ochronnych” 
i „Ustanawianie obszaru ochrony” oraz oznaczenia ich literą W (w podzadaniu 
12.5.1. „Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych”). Jako 
podstawę prawną proponowanej zmiany podano przepisy ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne13 (dalej: Prawo wodne): art. 120 pkt 1 i art. 135 ust. 1 pkt 2 
(dla pierwszego działania) oraz art. 120 pkt 2 i art. 141 ust. 12 (dla drugiego 
działania). Propozycja Wojewody nie została uwzględniona, a nowe zadanie 
Wojewody realizowane na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 Prawa wodnego zostało 
zakwalifikowane do działania 12.5.1.1. „Planowanie i koordynacja 
w gospodarowaniu wodami”, któremu nadano atrybut W,  

- dodania w nazwie podzadania 21.3.2. „Bezpieczeństwo żywności pochodzenia 
zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów 
pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania 
i składowania oraz transportu” oraz w nazwie czterech działań nr 21.3.2.1., 
21.3.2.2, 21.3.2.3. i 21.3.2.4. zapisu „żywności złożonej z produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Jako 
podstawę prawną proponowanej zmiany podano ustawę z dnia 16 listopada 
2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników14. Propozycja Wojewody została uwzględniona, 

- dodania nowego działania o nazwie „Ustanawianie i znoszenie obwodów 
rybackich” (w podzadaniu 21.4.1. „Wspieranie rybactwa śródlądowego”). Jako 
podstawę prawną proponowanej zmiany podano przepis art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 kwietnia 2015 r. o rybactwie śródlądowym15 oraz przepis art. 481 ust. 6 
Prawa wodnego. Propozycja Wojewody nie została uwzględniona, gdyż w ocenie 
Ministerstwa Finansów zaproponowane działanie mieści się w zakresie 
przedmiotowym działania 21.4.1.1. „Tworzenie warunków dla wspierania rybactwa 
śródlądowego” i temu działaniu nadano atrybut W, 

- dodania trzech nowych działań o nazwach „Dotacje dla spółek wodnych”, „Nadzór 
nad Związkami Spółek Wodnych” i „Szkody w wodach nie objętych pozwoleniem 
wodno-prawnym” oraz oznaczenia ich literą W (w podzadaniu 21.5.9. „Wsparcie 
infrastruktury wsi”). Jako podstawę prawną proponowanej zmiany podano 
odpowiednio art. 443 ust. 1, art. 444 ust. 2 i art. 469 ust. 3 Prawa wodnego. 
Propozycja Wojewody nie została uwzględniona, gdyż w ocenie Ministerstwa 
Finansów zaproponowane działania mieszczą się w zakresie przedmiotowym 
działania 21.5.9.2. „Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla 
utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa”. 

(akta kontroli str. 126-136, 139-147) 

W odpowiedzi na pismo z 16 kwietnia 2018 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Finansów w sprawie potwierdzenia projektu zaktualizowanej struktury układu 

                                                      
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 1566. 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 1961. 
15 Dz. U. z 2015 r. poz. 652. 
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zadaniowego na rok 2019 r., Wojewoda, pismem z 24 kwietnia 2018 r., 
poinformował, iż nie wnosi uwag do projektu katalogu funkcji, zadań, podzadań 
i działań na 2019 rok. 

(akta kontroli str. 137-153) 

W odpowiedzi na pismo z 10 października 2018 r. z Ministerstwa Finansów 
o ponowne przedstawienie propozycji niezbędnych modyfikacji struktury układu 
zadaniowego na rok 2019, Dyrektor WFiB WUW, działający z upoważnienia 
Wojewody, w piśmie z 6 listopada 2018 r. przekazał propozycję aktualizacji tej 
struktury w następującym zakresie: 

- wykreślenia litery W w działaniu 12.1.3.1. „Państwowy Monitoring Środowiska”. 
Jako podstawę prawną proponowanej zmiany podano przepis art. 16 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz 
niektórych innych ustaw16, w myśl którego z dniem 1 stycznia 2019 r. zadania 
z zakresu państwowego monitoringu środowiska i działalności laboratoriów 
wykonywane przed dniem wejścia w życie ustawy przez Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska stają się zadaniami Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. Propozycja Wojewody została uwzględniona, 

- dodania w nazwie podzadania 21.3.2. „Bezpieczeństwo żywności pochodzenia 
zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów 
pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania 
i składowania oraz transportu” oraz w nazwie trzech działań nr 21.3.2.1., 21.3.2.3. 
i 21.3.2.4. zapisu „żywności złożonej z produktów pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Jako podstawę prawną 
proponowanej zmiany podano ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników17. 
W układzie zadaniowym na 2019 r. nazwa przedmiotowego podzadania i działań 
rozszerzona została o zapis: „żywności zawierającej jednocześnie środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego 
znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym”. 

(akta kontroli str. 159-171) 

W odpowiedzi na pismo z 10 grudnia 2018 r. z Ministerstwa Finansów 
o potwierdzenie projektu zaktualizowanej ponownie struktury układu zadaniowego 
na rok 2019 r., działający z upoważnienia Wojewody Dyrektor WFiB poinformował, 
w piśmie z 13 grudnia 2018 r., iż nie wnosi uwag do projektu katalogu funkcji, zadań, 
podzadań i działań na 2019 rok. 

(akta kontroli str. 172-183) 

1.2. W wyniku analizy struktury układu zadaniowego na 2019 r. dysponenta części 
85/30 – województwo wielkopolskie stwierdzono, że 12-krotnie przypisana została 
taka sama nazwa do dwóch różnych poziomów klasyfikacji zadaniowej18. Dysponent 

                                                      
16 Dz. U. z 2018 r. poz. 1479. 
17 Dz. U. z 2016 r. poz. 1961. 
18 W przypadku: zadania 4.5. i podzadania 4.5.1. w brzmieniu: „Roszczenia majątkowe Skarbu Państwa i jst”, zadania 6.4. 
i podzadania 6.4.1. w brzmieniu: „Wsparcie i promocja turystyki”, podzadania 7.1.3. i działania 7.1.3.1. w brzmieniu: 
„Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego”, 
podzadania 7.3.1. i działania 7.3.1.1. w brzmieniu: „Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów 
w dziedzinie geodezji i kartografii”, podzadania 13.1.4. i działania 13.1.4.1. w brzmieniu: „Wspieranie aktywnego starzenia się”, 
zadania 14.3. i podzadania 14.3.1. w brzmieniu: „Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego”, 
zadania 16.2. i podzadania 16.2.1. w brzmieniu: „Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych”, podzadania 20.1.3. i działania 20.1.3.1. w brzmieniu: „Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione”, zadania 20.2. i podzadania 20.2.1. w brzmieniu: 
„Ratownictwo medyczne”, podzadania 20.3.2. i działania 20.3.2.1. w brzmieniu: „Nadzór nad produktami leczniczymi oraz 
wyrobami medycznymi”, zadania 20.4. i podzadania 20.4.1. w brzmieniu: „Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia”, 
podzadania 20.5.3. i działania 20.5.3.1. w brzmieniu: „Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych”. 



 
 
 

11 

 
 

części nie podjął czynności i nie zgłosił na etapie planistycznym uwag/wniosków 
w zakresie modyfikacji struktury układu zadaniowego zmierzającej do 
wyeliminowania przypadków, w których ta sama nazwa występuje na dwóch 
różnych poziomach klasyfikacji zadaniowej.  

Użytkownicy danych nie zgłosili na etapie planistycznym uwag/wniosków w zakresie 
modyfikacji struktury układu zadaniowego, tak aby wyeliminowane zostały 
przypadki, w których ta sama nazwa podziałki klasyfikacyjnej występuje na dwóch 
różnych poziomach klasyfikacji zadaniowej, gdyż nie dostrzegali takiej konieczności 
i nie sprawiało im problemów przyporządkowanie poszczególnych pozycji 
klasyfikacji zadaniowej do właściwego poziomu. 

(akta kontroli str. 343-352, 883-899) 

Odnośnie zapewnienia jednolitości funkcjonalnej19 poszczególnych pozycji na 
danym poziomie klasyfikacji zadaniowej w okresie objętym kontrolą, Wojewoda 
wyjaśnił m.in., że „Struktura układu zadaniowego – katalog funkcji, zadań, podzadań 
i działań wraz z określeniem dysponentów właściwych w zakresie definiowania 
celów i mierników funkcji państwa i zadań budżetowych oraz przypadków 
dopuszczalnego odstąpienia od definiowania celów i mierników lub ograniczenia 
w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego – ma charakter zamknięty i jest 
określana przez Ministra Finansów. W przedmiotowym katalogu atrybut „W” 
nadawany jest tym pozycjom układu zadaniowego, w których wydatki planowane są 
wyłącznie przez wojewodów. Wyodrębnienie nowych działań lub podzadań, których 
nie można było przewidzieć na etapie konstruowania struktury układu zadaniowego 
oraz wykazanie wydatków realizowanych przez wojewodów w pozycjach układu 
zadaniowego nieoznaczonych atrybutem „W” jest dopuszczalne jedynie 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra 
Finansów. Zaprezentowany powyżej mechanizm wprowadzania zmian w strukturze 
budżetu zadaniowego przesądza o tym, że Wojewoda wyłącznie w ściśle 
limitowanym zakresie może oddziaływać na wprowadzenie modyfikacji 
w przedmiotowej strukturze. Jednolitość funkcjonalna poszczególnych pozycji na 
danym poziomie klasyfikacji budżetu zadaniowego jest nadzorowana przez Ministra 
Finansów.”. 

(akta kontroli str. 740, 743, 744) 

1.3. Porównanie układu na 2016 r. z układem na 2020 r. funkcji, zadań, podzadań 
i działań realizowanych przez podległe Wojewodzie jednostki rządowej administracji 
zespolonej20 oraz Państwową Straż Rybacką w Poznaniu, wykazało, że w 2016 r. 
jednostki te wykonywały w 9 funkcjach państwa, 12 zadaniach i 23 podzadaniach 
łącznie 40 działań, a w 2020 r. łącznie 38 działań. Zmiany wprowadzone do układu 
funkcji, zadań, podzadań i działań na przestrzeni lat 2016-2020 polegały na: 

- połączeniu od 2017 r. działania 3.1.7.5. z działaniem 3.1.7.4. ze względu na ich 
komplementarny charakter, w jedno działanie o nazwie „Działanie profilaktyczne 

                                                      
19 Przez jednolitość funkcjonalną należy rozumieć tak stan, w którym poszczególne pozycje z danego poziomu klasyfikacji 
zadaniowej mają porównywalne cechy, a pozycje z różnych poziomów są łatwe do rozróżnienia, w rezultacie czego użytkownik 
danych nie powinien mieć problemu z przyporządkowaniem poszczególnych podziałek klasyfikacyjnych do właściwego 
poziomu klasyfikacji zadaniowej. 
20 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu wraz z 31 
Powiatowymi Inspektoratami Weterynarii, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu i Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Poznaniu wraz z 31 Powiatowymi Stacjami Sanitarno–Epidemiologicznymi. 
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i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży 
w środowisku szkolnym i lokalnym”, 

- likwidacji od 2017 r. działania 9.1.1.2. „Ochrona, udostępnianie, digitalizacja 
i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie 
kulturowym” oraz od 2020 r. działania 12.1.3.1. „Państwowy Monitoring 
Środowiska”,  

- rozszerzeniu nazw jednej funkcji, jednego zadania, dwóch podzadań i trzech 
działań21. 

(akta kontroli str. 329-342) 

1.4. Wytyczne odnośnie tworzenia celów i mierników budżetu zadaniowego 
określone zostały w załączniku do aktów wykonawczych wydanych przez Ministra 
Finansów22 na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych23.  

Ponadto, wytyczne dotyczące tworzenia celów i mierników podzadań i działań 
budżetowych Wojewoda otrzymał z następujących źródeł: 

a) w odniesieniu do budżetu zadaniowego na 2016 r.:  

- z Ministerstwa Finansów: w sprawie opinii o propozycjach celów i mierników 
podzadań i działań budżetowych w zakresie siedmiu funkcji państwa (nr 2, 3, 5, 
9, 14, 19 i 21), które zostały objęte badaniem przez MF, a także opracowanej na 
ich podstawie propozycji listy ujednoliconych celów i mierników podzadań 
i działań w tych funkcjach24 oraz w sprawie możliwości stosowania nowych celów 
i mierników wprowadzonych w trakcie roku budżetowego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej25. 

(akta kontroli str. 353-396, 404-410) 

- z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie jednolitego ujęcia w planie 
wydatków budżetu zadaniowego środków pochodzących z rezerw celowych 
budżetu państwa26. Pismem wprowadzone zostały łącznie cztery cele i mierniki 
w zadaniu 3.1. „Oświata i wychowanie” w trzech działaniach nr: 3.1.2.2. 
„Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych 
i ćwiczeniowych”, 3.1.7.5. „Wsparcie działań wychowawczych i profilaktycznych 
na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach” 
i 3.1.7.4. „Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym 
i lokalnym”.  

(akta kontroli str. 397-402) 

                                                      
21 Od 2017 r. nadanie: podzadaniu 7.1.4. „Nadzór budowlany” nazwy w brzmieniu: „Nadzór budowlany i administracja 
architektoniczno-budowlana”, funkcji 19. „Infrastruktura transportowa” nazwy w brzmieniu: „Transport i infrastruktura 
transportowa”, a zadaniu 19.1. „Transport drogowy” nazwy w brzmieniu: „Transport drogowy i infrastruktura drogowa”, 
działaniu 21.1.3.2. „Nadzór nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym” nazwy w brzmieniu: „Nadzór nad 
wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego”; a od 2019 r. dodanie w nazwie podzadania 21.3.2. 
„Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów 
pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu” oraz w nazwie 
trzech działań 21.3.2.3. i 21.3.2.4. zapisu „żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego 
i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym”. 
22 W załączniku nr 53 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 955 ze zm.) dalej: nota 
budżetowa na 2016 r.; w załączniku nr 49 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 735) dalej: nota budżetowa na 2017 r.; w załączniku nr 48 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej (Dz. U. 2017 r. poz. 1154) dalej: nota budżetowa na 2018 r. i 2019 r. 
23 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t. 
24 Pisma nr PW3.4100.3.2015 z dnia: 22 stycznia, 9 lutego i 10 marca 2016 r. 
25 Pismo nr PW3.402.12.2016 z 28 lipca 2016 r. 
26 Pismo nr DE-WB.3513.2.35.2016.KHO z 30 czerwca 2016 r. 
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b) w odniesieniu do budżetu zadaniowego na 2017 r.:  

- z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie jednolitego ujęcia w planie 
wydatków budżetu zadaniowego środków pochodzących z rezerw celowych 
budżetu państwa27. Pismem wprowadzone zostały w zadaniu 3.1. „Oświata 
i wychowanie” w dwóch działaniach nr: 3.1.2.2. i 3.1.7.4. łącznie trzy cele 
i mierniki (te same cele i mierniki określone zostały w piśmie nr DE-
WB.3513.2.35.2016.KHO z 30 czerwca 2016 r.). 

(akta kontroli str. 421-425) 

- z Ministerstwa Finansów w sprawie wymogów sporządzenia przez Wojewodę 
zestawienia propozycji celów i mierników podzadań i działań na 2017 r. na 
formularzu BZCM w terminie do 31 października 2016 r.28  

(akta kontroli str. 412-418) 

c) w odniesieniu do budżetu zadaniowego na 2018 r.  z Ministerstwa Finansów 
w sprawie wymogów sporządzenia przez Wojewodę zestawienia propozycji 
celów i mierników podzadań i działań na 2018 r na formularzu BZCM w terminie 
do 31 października 2017 r.29 

(akta kontroli str. 427-433, 435) 

d) w odniesieniu do budżetu zadaniowego na 2019 r.  z Ministerstwa Finansów 
w sprawie wymogów sporządzenia przez Wojewodę zestawienia propozycji 
celów i mierników podzadań i działań na 2019 r na formularzu BZCM w terminie 
do 31 października 2018 r.30 

(akta kontroli str. 436-444) 

Wojewoda przekazał podległym i nadzorowanym jednostkom ww. wytyczne 
dotyczące budżetu zadaniowego na lata 2016-2018. 

(akta kontroli str. 365, 367-389, 396, 403, 411, 426, 434) 

Z własnej inicjatywy, Wojewoda skierował do tych jednostek trzy pisma odnośnie 
określania celów i mierników: z 8 września 2016 r., z 21 września 2017 r. i z 20 
września 2018 r. z prośbą o przekazanie wypełnionego formularza BZCM 
odpowiednio na 2017 r., 2018 r. i 2019 r., zwracając jednocześnie uwagę, aby 
propozycje celów i mierników do podzadań i działań zostały określone 
z zachowaniem wytycznych zawartych w obowiązujących w poszczególnych latach 
rozporządzeniach MF, tj. notach budżetowych na 2016 r., na 2017 r., na 2018 r. 
i 2019 r.. Ponadto, w przypadku formularzy BZCM na rok 2017 i 2018, Wojewoda 
zalecił w ww. pismach, aby ewentualne zmiany w zakresie wskazanych do 
wykorzystania przez Ministerstwo Finansów celów i mierników dla funkcji 2, 3, 5, 9, 
14, 19 i 21, wykazać również w kolumnie 10 tych formularzy o nazwie „Uzasadnienie 
wyboru miernika/Uwagi”. 

(akta kontroli str. 445-449) 

W piśmie z 4 października 2016 r.31 Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów 
zalecił, aby dla zapewnienia ciągłości pomiaru i porównywalności danych propozycje 
celów i mierników podzadań i działań na 2017 r. dla części budżetowej 85 
uwzględniały opracowaną przez Ministerstwo Finansów na 2016 r. propozycję 
ujednoliconej listy celów i mierników podzadań i działań budżetowych w funkcjach: 
2, 3, 5, 9, 14, 19 i 21.  Natomiast w przypadku zmian w strukturze układu 

                                                      
27 Pismo nr DE-WB.3513.2.31.2017.AS z 6 czerwca 2017 r. 
28 Pismo nr PW3.4100.4.2016 z 4 października 2016 r. 
29 Pismo nr PW3.4100.5.2017 z 3 października 2017 r. oraz mail z 10 października 2017 r. 
30 Pismo BP9.4100.2.2018 z 8 października 2018 r. 
31 Pismo PW3.4100.4.2016 z 4 października 2016 r. 
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zadaniowego na 2017 r. w zakresie tych funkcji, skutkujących np. połączeniem, 
przeniesieniem itd. określonych pozycji klasyfikacyjnych (podzadań i działań), 
konieczne jest odpowiednie dostosowanie ujednoliconych celów i mierników. 
Przykładowo, w przypadku połączenia na 2017 r. dwóch działań z 2016 r., dla 
których ujednolicona propozycja celów i mierników na 2016 r. przewidywała po trzy 
cele i trzy mierniki, na 2017 r. należy sformułować propozycję obejmującą łącznie 
nie więcej niż trzy cele i trzy mierniki dla nowego działania, wybrane spośród 
ujednoliconych celów i mierników. W piśmie wskazano również, że w odniesieniu do 
ujednoliconych celów i mierników podzadań i działań w zakresie ww. siedmiu funkcji 
w formularzu BZCM, w kolumnie 10 „Uzasadnienie wyboru miernika/Uwagi” można 
również zamieścić uwagi odnoszące się np. do zasadności dalszego 
wykorzystywania danego celu i miernika, konieczności jego zmiany wraz 
z uzasadnieniem itp.  

(akta kontroli str. 412-418) 

W pismach z 3 października 2017 r.32 (uzupełnione drogą mailową 10 października 
2017 r.) i z 8 października 2018 r.33, dotyczących prac nad przygotowaniem 
propozycji celów i mierników podzadań i działań odpowiednio na 2018 r. i na 
2019 r., Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów wskazał, że propozycje celów 
i mierników podzadań i działań dla części budżetowej 85 powinny, co do zasady, 
uwzględniać wyniki dotychczasowych prac dotyczących ujednoliconej listy celów 
i mierników podzadań i działań budżetowych w ww. siedmiu funkcjach państwa 
w 2018 r. oraz sześciu w 2019 r.34 W dalszej części pism podano m.in.: 
„W przypadkach, gdy w ocenie dysponenta zachodzi konieczność aktualizacji, 
uzupełnienia lub zmiany ujednoliconych dotychczas celów i mierników w ww. 
funkcjach państwa, w szczególności w konsekwencji zmian prawnych i/lub zaleceń 
formułowanych np. przez NIK, za dopuszczalne uznaje się dokonanie stosownych 
modyfikacji. W takim przypadku, w formularzu BZCM, w kolumnie 10 (Uzasadnienie 
wyboru miernika/Uwagi), zamieszczone powinny zostać informacje nt. przyczyn 
dokonanych zmian”.  

(akta kontroli str. 427-433, 436-444) 

1.5. Wojewoda nie podejmował działań zmierzających do tego, aby podległe 
i nadzorowane przez niego jednostki przedstawiały mu uzasadnienia wyboru celów 
i mierników budżetu zadaniowego. Wicewojewoda wyjaśniła, że – w ocenie 
dysponenta części budżetowej - nie zachodziła taka potrzeba, gdyż jednostki te 
dokonywały wyboru celów i mierników w ramach dostępnego, obowiązującego 
katalogu.  

(akta kontroli str. 735, 738) 

Wojewoda nie opiniował propozycji celów i mierników budżetu zadaniowego 
przedstawionych przez nadzorowane lub podległe jednostki. Wicewojewoda 
wyjaśniła, że propozycje celów i mierników budżetu zadaniowego jednostek 
podległych i nadzorowanych przekazywane były do Ministerstwa Finansów, po 
uprzedniej ich weryfikacji przez służby finansowe WUW.  

(akta kontroli str. 735, 739) 

W budżecie zadaniowym na 2019 r. (według stanu na 30 czerwca 2019 r.) wystąpiła 
sytuacja, w której jedno zadanie realizowane było przez dwie jednostki. Było to 
zadanie 6.5. „Ochrona konkurencji i konsumentów”, w ramach którego Wojewódzki 

                                                      
32 Pismo PW3.4100.5.2017 z 3 października 2017 r. 
33 Pismo nr BP9.4100.2.2018 z 8 października 2018 r. 
34 Likwidacji uległa funkcja 5, a realizowane w jej ramach zadania włączone zostały do funkcji 4. 
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Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizował podzadanie 6.5.2. „Ochrona 
konsumentów i nadzór rynku” i działanie 6.5.2.2. „Realizacja kontroli w zakresie 
żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw”, a Wojewódzki 
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych – podzadanie 6.5.4. 
„Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych” i działanie 6.5.4.3. „Kontrola i inne 
czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych”. 
Dla podzadania 6.5.2. określono cel: „Zapewnienie przestrzegania praw 
konsumentów” i miernik: „Liczba przeprowadzonych kontroli, mediacji i udzielonych 
porad (liczba)”, a dla działania 6.5.2.2. – cel: „Eliminowanie nieprawidłowości 
w działalności handlowej i usługowej oraz eliminowanie z obrotu produktów 
niespełniających określonych w przepisach wymagań” i miernik: „Liczba kontroli, 
w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich prowadzonych 
kontroli (liczba/liczba w %)”. Dla podzadania 6.5.4. określono cel: „Zapewnienie 
właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i poprawę 
zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-
spożywczymi” i miernik: „Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń 
pokontrolnych (%, szt./szt.)”, a dla działania 6.5.4.3. – cel: „Realizacja zadań 
ustawowych w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno  
-spożywczych” i miernik: „Procentowy udział liczby kontroli zrealizowanych do liczby 
kontroli zaplanowanych (%, szt./szt.)”.  

(akta kontroli str. 345) 

1.6. W wyniku analizy układu celów i mierników ich realizacji w 2019 r. 
przeprowadzonej na próbie 25 działań w ramach 15 zadań wykonywanych 
w województwie wielkopolskim pod nadzorem Wojewody (dalej: próba 25 działań) 35, 
stwierdzono, że cele określały, co ma być osiągnięte i - poza przypadkami 
opisanymi szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości” niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego - mierniki powiązano z celami, a układ celów realizacji 
poszczególnych funkcji, zadań, podzadań i działań pozwalał na wyodrębnienie 
odpowiednio celów głównych, szczegółowych i operacyjnych. 

(akta kontroli str. 623-641, 654-659) 

                                                      
35 2.1. „Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości”, 2.1.5.3. „Ograniczanie przestępczości i aspołecznych 
zachowań”; 2.3. „System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności”, 2.3.1.2. „Interwencje ratowniczo-
gaśnicze”; 2.4. „Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, 2.4.2.1. „Wspieranie jst 
w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa”; 
2.5. „Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP”, 2.5.2.4. „Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz 
struktura migracyjno-azylowa”; 3.1. „Oświata i wychowanie”, 3.1.1.2. „Nadzór pedagogiczny”, 3.1.2.2. „Wsparcie dostępu do 
książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”, 3.1.3.2. „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli”, 3.1.5.3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”, 3.1.7.3. „Upowszechnianie wychowania 
przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”; 13.1. „Pomoc i integracja społeczna”, 13.1.2.1. 
„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”, 13.1.2.2. „Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi”, 13.1.2.6. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”, 13.1.3.3. 
„Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności”; 13.4. „Wspieranie rodziny”, 13.4.1.1. „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
i zasiłki dla opiekunów”, 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”; 14.1. „Wspieranie zatrudnienia 
i przeciwdziałanie bezrobociu”, 14.1.1.2. „Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy”; 14.3. „Wsparcie 
rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego”, 14.3.1.2. „Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu 
społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy”; 16.1. „Administracja publiczna i 
obsługa administracyjna obywatela”, 16.1.1.2. „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego”; 19.1. „Transport drogowy 
i infrastruktura drogowa”, 19.1.4.6. „Pozostałe drogi publiczne”; 19.5. „Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu”, 
19.5.1.2. „Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do 
ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym”; 21.1. „Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych”, 
21.1.3.3. „Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin”; 21.3. „Ochrona zdrowia i dobrostanu 
zwierząt oraz zdrowia publicznego”, 21.3.1.4. „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona 
zdrowia zwierząt”, 21.3.2.4. „Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz”; 21.5. 
„Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności”, 21.5.4.3. 
„Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego”. 



 
 
 

16 

 
 

Wojewoda był współrealizatorem następujących programów wieloletnich: „Programu 
integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” (w 2016 r. i w 2018 r.); 
„Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” (w latach 2016-2018); 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 
(latach 2016-2018); „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” (w latach  
2017-2019); w 2018 r. „Niepodległa” na lata 2017-2021; „Senior+” na lata 2015-2020 
(w latach 2018-2019); „Wieloletniego programu rządowego Posiłek w szkole 
i w domu na lata 2019-2020” (w 2019 r.). Dla programów tych dysponent części 
85/30 nie sformułował wartości docelowych mierników dla dwóch kolejnych lat36, jak 
wyjaśnił Dyrektor WFiB powodem było nieprzekazanie przez koordynatorów 
programów wieloletnich ich współrealizatorom informacji o sposobie ujęcia 
programu wieloletniego w układzie zadaniowym (wymóg wynikający z not 
budżetowych: na 2016 r., na 2017 r. i na lata 2018-2019). Dyrektor WFiB wskazał 
ponadto, że „Dopiero na tej podstawie dysponenci – współrealizatorzy programów 
mieliby możliwość sporządzenia formularza PR-Z. W okresie objętym niniejszą 
kontrolą Wojewoda Wielkopolski nie był informowany przez koordynatorów 
programów wieloletnich o sposobie ich ujęcia w układzie zadaniowym, co 
w konsekwencji wyłączało możliwość opracowania przedmiotowych formularzy 
przez dysponenta. Należy nadmienić, iż Ministerstwo Finansów nie występowało do 
dysponenta o sporządzenie przedmiotowych formularzy, pomimo pełnej wiedzy 
o zakresie programów wieloletnich współrealizowanych przez Wojewodę 
Wielkopolskiego.” 

(akta kontroli str. 745-748, 881, 882) 

1.7. W dokumencie „Planowanie w układzie zadaniowym na 2016 rok. 
Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok i dwa kolejne 
lata” zapisano między innymi, że: „bardziej przejrzysta i syntetyczna forma budżetu 
zadaniowego wynikająca ze zmian metodologicznych wprowadzonych na potrzeby 
planowania na rok 2016 powinna stanowić wsparcie nie tylko dla osób 
korzystających z tego dokumentu w zakresie funkcjonowania administracji 
publicznej oraz procedowania projektu ustawy budżetowej w parlamentarnym 
procesie legislacyjnym, ale także może się przyczynić do szerszej społecznej 
przystępności dokumentu, tak aby budżet zadaniowy w większym stopniu posiadał 
także cechy budżetu obywatelskiego, wspierającego dialog i debatę społeczną 
wokół sposobu i spodziewanych efektów finansowania realizacji zadań 
publicznych.”. 

(akta kontroli str. 731-734) 

Wojewoda nie zalecił i nie wprowadził w jednostkach podległych i nadzorowanych 
obowiązku przeprowadzenia konsultacji z interesariuszami, w tym z jednostkami 
otrzymującymi dotacje, odnośnie celów i mierników budżetu zadaniowego, a także 
odnośnie planowanych wartości mierników na poszczególne lata. Nie były również 
podejmowane działania czy próby, aby budżet zadaniowy części 85/30  
- województwo wielkopolskie uzyskał cechy budżetu obywatelskiego, wspierającego 
dialog i debatę społeczną wokół sposobu i spodziewanych efektów finansowania 
realizacji zadań publicznych, a Wojewoda wyraził w tej sprawie następującą opinię: 
„Zasadniczym celem mechanizmu budżetu partycypacyjnego jest włączenie 

                                                      
36 Dane w tym zakresie, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 noty budżetowej na 2016 r., § 8 ust. 1 pkt 16 noty budżetowej na 
2017 r. i § 15 ust. 1 pkt 16 noty budżetowej na lata 2018-2019, winny zostać przedstawione Ministrowi Finansów przez 
dysponenta części na formularzach oznaczonych symbolem PR-Z – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2016, 2017, 2018 i 2019. 
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podmiotów konsultowanych w proces zarządzania jednostką. W ramach tego 
mechanizmu podmioty konsultowane winny dokonać gradacji celów, określić te cele, 
których osiągnięcie z ich punktu widzenia jest szczególnie ważne (np. inwestycje 
związane z rozwojem sportu). Cele wyspecyfikowane przez podmioty konsultowane 
uważane są za priorytetowe, a więc takie, które należy zrealizować w pierwszym 
rzędzie. Co istotne, już z założenia w ten sposób może być wydatkowana jedynie 
część środków, bowiem podmioty konsultowane nie dysponują wiedzą o wszystkich 
potrzebach, które muszą być przez podmiot konsultujący zrealizowane. Przenosząc 
założenia budżetu obywatelskiego na realia funkcjonowania budżetu zadaniowego 
części budżetowej należałoby założyć, że dysponent części, jako podmiot 
konsultujący, winien kierować do podmiotów konsultowanych wystąpienia w sprawie 
ustalenia gradacji zadań. Działanie takie miałoby wyłącznie charakter iluzoryczny, 
bowiem budżet części jest zdeterminowany strukturą wydatków ustaloną w ustawie 
budżetowej. Wykonawcy budżetu nie mogą samodzielnie decydować o tym, jakie 
zadania powinny mieć charakter priorytetowy. To przepisy prawa jednoznacznie 
przesądzają o tym, jakie zadania muszą być w całości sfinansowane ze środków 
budżetu państwa i jaka grupa zadań będzie dofinansowana z tego źródła, pod 
warunkiem zabezpieczenia przez dotowanego przewidzianego stosownymi 
przepisami wkładu własnego. Gradacja zadań ustalana jest na poziomie prac nad 
ustawą budżetową. Efekt finalny tych prac – ustawa budżetowa przyporządkowuje 
poszczególnym zadaniom zdefiniowanym z wykorzystaniem podziałek klasyfikacji 
budżetowej odpowiednie wielkości środków budżetu państwa. Środki muszą być 
dzielone na podstawie zobiektywizowanych kryteriów, w granicach ustalonych 
stosownymi przepisami prawa. W rezultacie nie jest możliwe uzgadnianie 
z podmiotami konsultowanymi celów priorytetowych i – w konsekwencji – ich 
oddziaływanie na kształt budżetu zadaniowego części budżetu państwa. 
Wprowadzenie procesów pozorowanych (konsultacji, głosowania o wydatkach) do 
mechanizmu planowania w ujęciu zadaniowym wywoływałoby w podmiotach 
konsultowanych wyłącznie efekt zniechęcający. O ile bowiem, w przypadku budżetu 
partycypacyjnego podmioty konsultowane uzyskują realny, przewidziany 
w przepisach regulujących ustrój jednostek samorządu terytorialnego, wpływ na 
kształtowanie polityki finansowej danej jednostki (wspólnoty), o tyle - w odniesieniu 
do konstrukcji budżetu części- wynik ewentualnych konsultacji nie mógłby faktycznie 
oddziaływać na strukturę zadań finansowanych w ramach danej części budżetu 
państwa zdeterminowaną opisanymi powyżej czynnikami. Zgodnie z przepisami 
art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym utworzenie budżetu obywatelskiego 
jest obowiązkowe wyłącznie w gminach będących miastami na prawach powiatu. 
Przywołana regulacja prawna wskazuje na to, że mechanizm budżetu 
obywatelskiego na obecnym etapie jego funkcjonowania nie jest jeszcze w pełni 
ukształtowany.”. 

(akta kontroli str. 735, 739, 740, 742, 743) 

1.8. W okresie objętym kontrolą, Wojewoda nie inicjował działań mających na celu 
rozszerzenie zakresu statystyki publicznej o brakujące dane, gdyż – jak wyjaśniła 
Wicewojewoda – jednostki podległe i nadzorowane przez Wojewodę nie 
sygnalizowały wystąpienia sytuacji, w których w budżecie zadaniowym brakowałoby 
istotnych mierników ze względu na niedostosowanie zakresu statystyki publicznej do 
potrzeb.  

(akta kontroli str. 735, 739-743) 

Odnośnie zidentyfikowania w WUW obszarów, w których brakowałoby informacji 
o efektach działań prowadzonych w obszarze realizowanych zadań, Wojewoda 
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zapewnił, że „posiada niezbędne informacje o efektach działań w odniesieniu do 
wszystkich obszarów realizowanych zadań. Nie wystąpiły sytuacje, w których 
w budżecie zadaniowym brakowałoby istotnych mierników ze względu na 
niedostosowanie zakresu statystyki publicznej do potrzeb.”. 

(akta kontroli str. 740, 743) 

W budżecie zadaniowym części 85/30 - województwo wielkopolskie nie 
wprowadzono dodatkowych poziomów klasyfikacyjnych (poniżej poziomu działań). 
Możliwość taka dla realizacji wewnętrznych celów zarządczych jednostki została 
wprowadzona w załączniku nr 48 noty budżetowej na 2018 r. i 2019 r.  

(akta kontroli str. 736, 739) 

1.9. Na etapie prac nad opracowaniem materiałów do projektu ustawy budżetowej 
na lata 2016-2019, dysponent części budżetowej 85/30, ustalał dla podległych mu 
jednostek limit wydatków na zadania przez nie realizowane bądź nadzorowane 
w ramach wstępnych kwot wydatków określonych przez Ministra Finansów, kierując 
się przy tym wytycznymi zawartymi w tym piśmie oraz założeniami przyjętymi przez 
Radę Ministrów. Podział ustalonego limitu wydatków na realizację konkretnych 
celów dokonywany był przez kierowników tych jednostek oraz dyrektorów wydziałów 
WUW. Planowanie przez wykonawców budżetu w układzie zadaniowym – jak 
podała w wyjaśnieniach Wicewojewoda – oparte jest przede wszystkim na analizie 
stopnia wykonania celów przyjętych do realizacji w latach poprzednich oraz 
zamierzeń planowanych do osiągnięcia w roku następnym i kolejnych latach 
w granicach projektowanej kwoty wydatków.  

(akta kontroli str. 736, 739, 740, 743) 

W wyniku badania wartości mierników określonych dla próby 25 działań 
zaplanowanych w okresie objętym kontrolą, stwierdzono, że na etapie procesu 
planistycznego budżetu w układzie zadaniowym na rok: 2016, 2017, 2018 i 2019 
wartości mierników nie były determinowane przez wysokość zaplanowanych 
wydatków, w przypadku podzadań i działań, których realizacja została zasilona 
w ciągu roku środkami, np. z rezerw celowych.  

(akta kontroli str. 642-653, 1229-1348) 

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

1. Wartości mierników do osiągnięcia przy realizacji poszczególnych podzadań 
i działań planowano w budżecie w układzie zadaniowym dysponenta części 85/30  
- województwo wielkopolskie na rok: 2016, 2017, 2018 i 2019, w oderwaniu od 
wysokości wydatków, jaką zaplanowano na realizację tych podzadań i działań. 
Wartość zaplanowanych mierników nie była determinowana przez wysokość 
planowanych wydatków w przypadku tych podzadań i działań, na realizację których 
zaplanowane wydatki zostały w ciągu roku budżetowego w znacznym stopniu 
zmniejszone lub zwiększone na przykład z tytułu rezerw celowych. Wartości 
mierników określone zostały na podstawie wykonania wydatków z roku 
poprzedniego powiększonych o środki z rezerw celowych, podczas gdy w myśl ust. 
68 pkt 5 w zw. z ust. 68 załącznika 53 do noty budżetowej na 2016 r., ust. 64 pkt 5 
w zw. z ust. 75 załącznika nr 49 do noty budżetowej na 2017 r. i ust. 13 pkt 5 w zw. 
z ust. 15 załącznika nr 48 do noty budżetowej na lata 2018-2019, przez wartość 
docelową rozumie się wartość miernika, którą planuje się osiągnąć w roku 
budżetowym (bez uwzględnienia rezerw celowych), na który sporządza się projekt 
ustawy budżetowej (rok N). 

(akta kontroli str. 642-653, 1229-1348, 1403) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Nieprawidłowość ta ma charakter systemowy, w związku z czym przedstawienie jej 
istoty ograniczono do przykładowych mierników podzadań i działań realizowanych 
w 2018 r.: 

a) podzadanie 21.5.9. „Wsparcie infrastruktury wsi”, działanie 21.5.9.1. „Prace 
geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów 
oraz zagospodarowanie poscaleniowe”. Mierniki jakie przyjęto do zrealizowania, 
określonego zarówno dla podzadania jak i działania, celu poprawy struktury 
przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania to: dla podzadania 
„Stosunek powierzchni gruntów objętych pracami geodezyjno - urządzeniowymi na 
potrzeby rolnictwa do ogólnej powierzchni gruntów rolnych w województwie (w %, 
w ha/ha)” i dla działania „Powierzchnia gruntów objętych pracami geodezyjno  
- urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa (w ha)”.  

(akta kontroli str.  604, 1336) 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, 
realizujący ww. działanie, podał, że wartości mierników wynikają z obszaru objętego 
scalaniem gruntów, a ten ustalany jest na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w oparciu o umowę 
pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a powiatem będącym 
beneficjentem projektu. Poinformował również, że „Poziom wydatków na realizację 
prac scaleniowych na dany rok budżetowy zgłasza się na etapie projektowania 
budżetu (PF WPR). W formularzu tym ujmuje się 100% wartości zleconych na dany 
rok budżetowy prac związanych ze scalaniem gruntów i zagospodarowaniem 
poscaleniowym. Natomiast w budżecie dysponenta, zgodnie z metodologią przyjętą 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów, w danym 
roku budżetowym ujmuje się 75% środków niezbędnych na sfinansowanie tych prac, 
natomiast 25% środków ujmuje się w rezerwach celowych budżetu państwa. 
Rezerwy te uruchamiane są na wniosek dysponenta zgodnie z terminarzem 
realizacji projektu. Uruchomienie rezerw celowych i zwiększenie planu wydatków 
konieczne jest dla pełnego sfinansowania zadania. W opisywanym przypadku 
uruchomienie rezerw celowych wynika z przyjętej metodologii planowania budżetu 
państwa i nie ma wpływu na wzrost wartości miernika.”. 

(akta kontroli str. 883, 884, 890) 

W ocenie NIK, wartości mierników należało zaplanować adekwatnie do kwoty 
wydatków ujętych w planie finansowym na realizację ww. podzadania i działania, tj. 
przyjąć taką wielkość powierzchni gruntów objętych pracami geodezyjno- 
urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa jaką można było objąć tymi pracami mając do 
dyspozycji zaplanowany poziom wydatków (bez uwzględnienia środków z rezerwy 
celowej). Utworzenie i ujęcie rezerwy celowej w ustawie budżetowej (część 83 
w dyspozycji Ministra Finansów) nie przesądza bowiem o możliwości dokonania 
wydatków, na które rezerwa została utworzona. Dysponent nie ma więc gwarancji 
otrzymania środków z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, a co za tym 
idzie, środki z rezerwy celowej nie mogą być uwzględniane przy planowaniu 
wartości mierników, gdyż na etapie planistycznym nie są ujęte w planie finansowym 
dysponenta części 85/30. 

b) podzadanie 13.1.2. „Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 
w ramach którego określono cel polegający na przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu poprzez realizację działań z zakresu pomocy społecznej mający 
zostać zmierzony miernikiem „Stosunek liczby osób objętych pomocą społeczną do 
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liczby mieszkańców województwa (%, liczba do liczby)” oraz działanie 13.1.2.1. 
„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”, 
w ramach którego określono cel zapewnienia pomocy osobom i rodzinom będącym 
w trudnej sytuacji życiowej i miernik „Liczba osób objętych pomocą społeczną 
w danym roku w stosunku do liczby osób objętych pomocą społeczną w roku 
poprzednim (szt/szt)”. 

(akta kontroli str. 596, 1329) 

W wyjaśnieniach Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej WUW, odpowiedzialny za 
realizację działania, podał, że „Większość wartości mierników w budżecie 
zadaniowym Wydziału określana jest w stosunku liczba/liczby, a nie finansowo 
w odniesieniu do wartości podzadań i zadań” 

(akta kontroli str. 883, 884, 898) 

W ocenie NIK, miernik odnoszący się do liczby osób objętych pomocą społeczną 
jest ściśle powiązany z poziomem wydatków, jaki został zaplanowany na realizację 
danego podzadania i działania, a zatem wartość ww. mierników, w części 
dotyczącej tej właśnie liczby osób, winna zostać zaplanowana w odniesieniu do 
wysokości wydatków, jaką można w momencie planowania przeznaczyć na objęcie 
ich pomocą społeczną. W układzie zadaniowym to kwoty wydatków budżetu 
państwa lub kosztów jednostek sektora finansów publicznych przypisywane są do 
zadań publicznych odwzorowanych w strukturze układu zadaniowego. 

c) podzadanie 19.1.4. „Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg 
publicznych”, w ramach którego określono cel polegający na poprawie dostępności 
komunikacyjnej przez utworzenie spójnej sieci dróg powiatowych i gminnych 
i miernik „Stosunek długości dróg powiatowych i gminnych wybudowanych 
(rozbudowanych) przebudowanych i wyremontowanych do łącznej długości dróg 
powiatowych i gminnych ( w %, km/km)” oraz działanie 19.1.4.6. „Pozostałe drogi 
publiczne”, w ramach którego określono dwa cele poprawy bezpieczeństwa ruchu 
zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej, 
przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym i miernik „Długość 
wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg 
powiatowych i gminnych (w km)” oraz cel poprawa bezpieczeństwa i dostępności 
transportowej przez rozbudowę i zapewnienie prawidłowego stanu sieci dróg 
wojewódzkich i miernik „Długość wybudowanych, przebudowanych 
i wyremontowanych dróg wojewódzkich (w km)”. 

(akta kontroli str. 600, 1333) 

W wyjaśnieniach Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa WUW, odpowiedzialny 
za realizację działania, podał, że „Do planu budżetu w układzie zadaniowym podaje 
się tylko wartości mierników podzadań i działań, na realizację których zaplanowano 
wydatki na dany rok budżetowy. Przy zwiększeniu wydatków z rezerw celowych 
wartości mierników podzadań i działań podaje się w sprawozdaniu z wykonania 
wydatków za dany rok”. 

(akta kontroli str. 883, 884, 899) 

NIK wskazuje, że w 2018 r. zaplanowano za kwotę 200 tys. zł (plan finansowy 
w układzie zadaniowym wg ustawy budżetowej na 2018 r.) wybudować 
(rozbudować), przebudować i wyremontować 151 km dróg powiatowych i gminnych 
oraz 28 km dróg wojewódzkich (wartości docelowe mierników). Natomiast, według 
stanu na 31 grudnia 2018 r. za kwotę 116.736,2 tys. zł (58.368% ww. planu), 
z czego kwotę 116.489,5 tys. zł stanowiły środki z rezerwy celowej, wybudowano 
(rozbudowano), przebudowano i wyremontowano 118,85 km dróg powiatowych 
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i gminnych (78,7% ww. planu) i 23,05 km dróg wojewódzkich (82,3% ww. planu). 
Świadczy to o tym, że w planie w układzie zadaniowym zaplanowano wartości 
mierników w oderwaniu od zaplanowanej wysokości wydatków równej 200 tys. zł. 

(akta kontroli str. 600, 916, 1333) 

2. W planie finansowym w układzie zadaniowym na 2019 r. części 85/30  
- województwo wielkopolskie, w podzadaniu 19.5.1. i działaniu 19.5.1.2. 
wprowadzono cel „Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną”, 
który nie stanowił uszczegółowienia celów określonych na wyższych poziomach 
układu zadaniowego, co było niezgodne z ust. 13 pkt 3) załącznika nr 48 do noty 
budżetowej na 2018 r. i 2019 r. Cel ten nie realizował celów określonych dla funkcji 
19 (cele: „Poprawa konkurencyjności polskich portów”, „Poprawa dostępności 
komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi” 
i „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego”) i dla zadania 
19.5. (cele: „Poprawa połączeń kolejowych”, „Zwiększenie wykorzystania 
niskoemisyjnego transportu miejskiego” i „Utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym 
i śródlądowym”)37. 

(akta kontroli str. 636, 637, 657, 658) 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa wyjaśnił, że uzgadniane są tylko cele na 
poziomie podzadania i działania, a w formularzu BZCM na dany rok brak jest zapisu 
celu do realizacji na poziomie funkcji i zadania. 

(akta kontroli str. 884, 899) 

W ocenie NIK, prawidłowe określenie celów na niższych poziomach klasyfikacji 
zadaniowej wymaga znajomości celów wyższego rzędu i o takie należało się 
zwrócić do dysponenta właściwego dla funkcji 19 i zadania 19.5.  

3. Wojewoda Wielkopolski, na etapie planowania wydatków w układzie zadaniowym 
części 85/30 - województwo wielkopolskie na 2019 r. nie podejmował działań w celu 
wyeliminowania nieadekwatności celów i mierników ustalonych w ramach 
następujących działań:  

a) 3.1.7.3. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji 
dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” dla celu: „zwiększenie dostępu do edukacji 
przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-6 lat” przyjęto miernik: „Liczba dzieci w wieku 
3-6 lat korzystających z wychowania przedszkolnego (w os.)”, który nie informuje 
o postępie w zwiększaniu dostępu do edukacji przedszkolnej, ponieważ wyrażony 
jest jedną liczbą nieodwołującą się do żadnego punktu odniesienia, np. poziomu 
realizacji zadania w roku poprzednim. 

(akta kontroli str. 441, 627, 1159) 

Wielkopolska Kurator Oświaty, odpowiedzialna za realizację działania 3.1.7.3., 
wyjaśniła, że miernik dla działania 3.1.7.3. jest składową miernika dotyczącego 
podzadania 3.1.7. „Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat korzystających z edukacji 
przedszkolnej (w %; w os./os.), którym mierzone jest osiągnięcie celu polegającego 
na zwiększeniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

(akta kontroli str. 884, 885, 902) 

                                                      
37 Funkcja 19 „Transport i infrastruktura transportowa”, zadanie 19.5. „Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu”, 
podzadanie 19.5.1. „Wspieranie transportu przyjaznego środowisku”, działanie 19.5.1.2. „Rekompensowanie strat z tytułu 
utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 
zbiorowym”. 
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W ocenie NIK, zarówno miernik przyjęty w działaniu, jak i miernik przyjęty 
w podzadaniu, nie pokazuje zwiększenia wśród dzieci w wieku 3-6 lat dostępu do 
edukacji przedszkolnej czy też upowszechniania edukacji przedszkolnej.  

b) 3.1.5.3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” dla celu: 
„wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji 
życiowej” przyjęto miernik: „Liczba uczniów objętych pomocą w województwie (os.)”, 
który nie informuje o pożądanym poziomie wyrównania szans edukacyjnych, tj. 
o ilościowym lub procentowym wymiarze wsparcia dzieci i młodzieży w relacji do 
potrzeb w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 441, 626, 1157) 

Wielkopolska Kurator Oświaty, odpowiedzialna za realizację działania 3.1.5.3., 
wyjaśniła, że „miernik „Liczba uczniów objętych pomocą w województwie (os.)” jest 
składową miernika „Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby 
uczniów w województwie (w %; w os./os.)” dotyczącego podzadania 3.1.5., który 
wyrażony procentowo informuje o pożądanym poziomie wyrównywania szans 
edukacyjnych”. 

(akta kontroli str. 884, 885, 902) 

W ocenie NIK, z miernika określonego w podzadaniu 3.1.5. również nie wywiedzie 
się informacji, czy w przedstawionej procentowo liczbie założony cel wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży został osiągnięty czy też nie. 

c) 19.5.1.2. „Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze 
stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym 
transporcie zbiorowym” dla celu: „zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją 
publiczną” przyjęto dwa mierniki: „Liczba sprzedanych biletów ulgowych 
podlegających refundacji (w tys. szt.) a) jednorazowych b) miesięcznych” oraz 
„Średnia miesięczna liczba przejazdów objętych refundacją (w tys. szt.)”, które nie 
informują o pożądanym poziomie dostępności przewozów autobusowych objętych 
ulgami ustawowymi. 

(akta kontroli str. 441, 637, 1194) 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa WUW, odpowiedzialny za realizację 
działania 19.5.1.2, wyjaśnił m.in., że Wojewoda stosuje się do wymogów 
określonych przez Ministerstwo Finansów i podaje informacje wyrażone 
w wymaganych miernikach oraz że informacja o liczbie sprzedanych biletów 
ulgowych oraz średniej miesięcznej liczbie przejazdów objętych refundacją 
odzwierciedla założony cel dotyczący zapewnienia dostępności przejazdów 
komunikacją publiczną. 

(akta kontroli str. 884, 885, 900) 

Ze względów wskazanych powyżej, NIK nie podziela argumentów zawartych 
w opisanych wyjaśnieniach, jakoby możliwe było przy tak zdefiniowanych 
miernikach uzyskanie informacji o tym, czy ww. cele zostały osiągnięte. 

Wojewoda Wielkopolski zgłaszał propozycje udoskonalenia struktury budżetu 
zadaniowego na 2016 r., 2017 r. i 2019 r. Budżet zadaniowy nie był jednak 
podstawowym narzędziem planowania wydatków przez dysponenta części 85/30  
- województwo wielkopolskie, a planowanie wartości mierników do osiągnięcia przy 
realizacji założonych celów nie było determinowane przez zaplanowaną wysokość 
wydatków. Nie udało się również zapobiec wprowadzeniu do planu finansowego 
w układzie zadaniowym na 2019 r. celów i mierników wzajemnie nieadekwatnych  
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oraz celu na poziomie podzadania 19.5.1. i działania 19.5.1.2., który nie realizuje 
celów określonych na wyższych poziomach klasyfikacji, tj. celu funkcji 19 i celu 
zadania 19.5.  

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

2.1. Dostosowywanie wartości mierników do zmian limitu wydatków  

W zakresie dostosowania wartości mierników określonych dla poszczególnych 
działań budżetu zadaniowego w części 85/30 budżetu państwa do limitów wydatków 
ustalonych dla tych działań, szczegółowym badaniem objęto 38 mierników 
ustalonych dla próby 25 działań istniejących w ramach 22 podzadań realizowanych 
przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2018 r. Jednostkami miary zastosowanymi dla 
objętych badaniem mierników były wskaźniki liczbowe38 lub procentowo-liczbowe39 
odnoszące się do produktów poszczególnych działań. Wszystkie objęte badaniem 
wartości mierników ustalone na 2018 rok, w trakcie tego roku budżetowego nie 
podlegały zmianie.  

(akta kontroli str. 584-604, 1081-1143, 1321-1337, 1395-1398) 

2.2. Wykorzystanie informacji o wykonaniu wydatków w układzie 
zadaniowym w trakcie roku budżetowego 

Obligatoryjna częstotliwość pomiaru wartości mierników w trakcie lat budżetowych: 
2017, 2018, 2019 została określona w przekazywanych przez Wojewodę do Ministra 
Finansów formularzach BZCM, z których wynika, że spośród 22 poddanych 
szczegółowej analizie podzadań, dla których określono łącznie 33 mierniki,  
w przypadku dwóch mierników (w ramach dwóch podzadań) określono roczną 
częstotliwość pomiaru, w przypadku dwóch mierników (w ramach dwóch podzadań) 
określono kwartalną częstotliwość pomiaru, a w przypadku 29 mierników (w ramach 
18 podzadań) określono półroczną częstotliwość pomiaru.  

(akta kontroli str. 1018-1080, 1081-1143, 1144-1210, 1412) 

Odnosząc się do wykonywania śródrocznych40 pomiarów wartości mierników 
podzadań oraz wykorzystywania wyników tych pomiarów, Wicewojewoda podała, 
że: „pracownicy jednostek podległych Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 
pracownicy wydziałów merytorycznych WUW dokonywali pomiarów osiągania 
w roku budżetowym zaplanowanych celów budżetu zadaniowego w terminach 
/ częstotliwości ustalonej w formularzu BZCM. Sposób i forma dokumentowania 
wykonanych pomiarów pozostawały w gestii realizatorów, np. w Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pomiary dokumentowane 
były w formie zestawień sporządzonych na podstawie informacji wygenerowanych 
z bazy danych SWD PSP; w Wydziale Polityki Społecznej WUW wyniki pomiarów 
dokumentowano, między innymi, w sprawozdaniach merytorycznych w Centralnej 
Aplikacji Statystycznej (CAS); w Kuratorium Oświaty w Poznaniu pomiary mierników 
są odnotowywane w karcie miernika, w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW (do 
roku 2018 – w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW) pomiary 

                                                      
38 Wyrażone w sztukach, osobach, kilometrach oraz hektarach, np. działania: 2.1.5.3., 2.3.1.2, 13.4.1.1., 13.4.1.5., 14.3.1.2., 
21.3.1.4, 21.3.2.4. 
39 Wyrażone procentem oraz relacją dwóch liczb (np. sztuk, osób, zł, ha), np. działania: 3.1.1.2., 3.1.2.2., 13.1.2.6., 14.1.1.2., 
21.3.1.4. 
40 Kwartalnych i półrocznych. 
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dokumentowano, między innymi, w informacjach przekazywanych do MSWiA. 
Wynikami pomiarów dysponowali poszczególni realizatorzy.” 

(akta kontroli str. 1404) 

W złożonych wyjaśnieniach, Dyrektor WFiB podał, że wyniki pomiarów osiągania 
w poszczególnych latach budżetowych przez jednostki podległe Wojewodzie oraz 
wydziały merytoryczne Urzędu zaplanowanych celów budżetu zadaniowego były 
przekazywane do Wydziału Finansów i Budżetu wyłącznie w formie sprawozdań  
Rb-BZ1.  

(akta kontroli str. 1423) 

Odnosząc się do sposobu wykorzystywania w latach 2016-2019 przekazywanych 
Wojewodzie przez jednostki podległe i nadzorowane śródrocznych sprawozdań 
budżetowych z wykonania planu wydatków w układzie zadaniowym, 
a w szczególności do tego: 
- Czy dane z tych sprawozdań stanowiły podstawę do dokonywania zmian 
w budżecie państwa lub w innych planach ujętych w ustawie budżetowej, 
- Czy sprawozdania te analizowano pod kątem adekwatności podejmowanych przez 
właściwe komórki/jednostki czynności w relacji do realizacji celów oraz trafności 
planowania kwot wydatków oraz  
- Czy decyzje te przyczyniły się do realizacji celów przyjętych na dany rok, 

Wicewojewoda wymieniła jeden przypadek wykorzystywania informacji ze 
sprawozdań śródrocznych41 oraz stwierdził, że „z uwagi na to, iż w sprawozdaniach 
śródrocznych wartości mierników wykazywane są na poziomie podzadań, analiza 
zawartych w nich danych nie daje pełnego obrazu stopnia realizacji celów, co 
w konsekwencji stanowi przeszkodę dla podejmowania decyzji służących realizacji 
założonych celów”. 

(akta kontroli str. 1404) 

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

W latach 2016-2018 Dyrektor WFiB monitorował stopień realizacji poszczególnych 
celów układu zadaniowego poprzez sporządzanie pisemnej analizy dotyczącej 
stopnia realizacji wartości mierników dla poszczególnych podzadań określonych  
w planie finansowym w układzie zadaniowym. Przedmiotowe analizy były 
sporządzane na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach rocznych RB-BZ1. 
W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor WFiB podał, że przedmiotowe analizy były 
wykorzystywane przez ten wydział w ramach realizacji uprawnień przypisanych 
dysponentowi części budżetowej 85/30 przepisami art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o finansach publicznych oraz że nie są mu znane przypadki podejmowania decyzji 
zarządczych wynikających z tych analiz.  

(akta kontroli str. 1372-1373, 1374-1376, 1377-1394, 1416) 

Odnosząc się do przyczyn niesporządzania ww. analizy w zakresie realizacji celów 
na poziomie działań, Dyrektor WFiB podał, że w wyniku przeprowadzonych  
w latach: 2016, 2017, 2018 rocznych analiz realizacji celów na poziomie podzadań 
stwierdzono, iż blisko 90% wszystkich mierników mieściło się w akceptowalnym 
poziomie odchyleń i w tym stanie rzeczy analiza na poziomie działań była 
niecelowa.  

                                                      
41 W odniesieniu do działania 16.1.1.2 podstawę do kierowania wniosków o środki z rezerwy celowej na uzupełnienie dotacji 
dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu 
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stanowiły informacje o liczbie czynności 
zrealizowanych w pierwszym półroczu danego roku stanowiły, przy czym liczba ta nie była miernikiem dla tego zadania. 
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(akta kontroli str. 1416) 

W przywołanym w punkcie 2.2. niniejszego wystąpienia wyjaśnieniu dotyczącym 
sposobu wykorzystywania przez Wojewodę śródrocznych sprawozdań z realizacji 
wykonania wydatków w układzie zadaniowym, Wicewojewoda wyraziła opinię, że 
analiza zawartych w półrocznych sprawozdaniach Rb-BZ1 danych „nie daje pełnego 
obrazu stopnia realizacji celów, co w konsekwencji stanowi przeszkodę dla 
podejmowania decyzji służących realizacji założonych celów” z uwagi na to, że 
wartości mierników wykazywane są na poziomie podzadań”. 

(akta kontroli str. 1404) 

W analizie wykonania wydatków w układzie zadaniowym za 2016 r. zawarto 
następujące informacje dotyczące stopnia wykonania mierników: liczbę mierników 
podzadań, których wartości osiągnięte na koniec roku były zgodne  
z przewidywanym wykonaniem (49 mierników na 106 poddanych analizie), liczbę 
podzadań w podziale na wielkość odchyleń wykonania miernika od przewidywanego 
wykonania (od 0% do powyżej 30%) oraz nazwy mierników z pozytywnymi 
odchyleniami wynoszącymi powyżej 30%. W analizie wskazano, że przy założeniu, 
że akceptowalny poziom odchylenia miernika w stosunku do planu po zmianach 
wynosi 20%, w przypadku 81,5 % mierników osiągnięto wartości pozytywne. 

(akta kontroli str. 1372-1373) 

W analizie wykonania wydatków w układzie zadaniowym za 2017 r. zawarto 
następujące informacje o stopniu wykonania mierników: liczbę mierników podzadań, 
których wartości osiągnięte na koniec roku były zgodne z przewidywanym 
wykonaniem (80 mierników na 108 poddanych analizie), liczbę podzadań w podziale 
na wielkość odchyleń wykonania miernika od przewidywanego wykonania (od 0% 
do powyżej 30%) oraz informacje o przyczynach wszystkich przypadków 
(pozytywnych i negatywnych) odchyleń powyżej 30%. 

(akta kontroli str. 1374-1376) 

Analiza wykonania wydatków w układzie zadaniowym za 2018 r. została 
sporządzona w formie tabeli zawierającej dane o wartości odchyleń wykonania 
miernika poszczególnych podzadań od wartości przewidywanej, w podziale na 
procentowe wskaźniki wartości tych odchyleń (0%, 1%-10%, 11%-20%, 21%-30% 
oraz „powyżej 30%” z zaznaczeniem, które odchylenia są negatywne a które 
pozytywne. Analiza nie zawierała żadnych informacji o przyczynach wykazanych 
odchyleń. 

(akta kontroli str. 1377-1394) 

Wicewojewoda w złożonych wyjaśnieniach wymieniła jeden przypadek zmiany 
struktury planowanych wydatków na podstawie analiz danych o stopniu wykonania 
wskaźników mierników budżetu w układzie zadaniowym. Kryteriami zmian 
dokonanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii były, 
między innymi, zmiana ilości badań zwierząt, zmiana ilości wystawianych świadectw 
zdrowia z powodu mniejszej ilości pogłowia zwierząt oraz wzrost ilości kontroli do 
wykonania. Wicewojewoda wyjaśniła, że co do zasady nieosiągnięcie planowanych 
wartości mierników, mimo wykorzystania limitu wydatków lub przekroczenie tych 
wartości, nie miało wpływu na alokację środków pomiędzy zadania, podzadania 
i działania. Jedyny przywołany w wyjaśnieniu przypadek tego rodzaju dotyczył 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, który zadeklarował, iż 
nieosiągnięcie planowanych wartości mierników lub ich przekroczenie miało wpływ 
na alokację środków pomiędzy podzadania i działania. Wicewojewoda podała, że na 
podstawie analizy rocznych sprawozdań z wykonania budżetu w układzie 
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zadaniowym nie stwierdzono przypadków finansowania zbędnych lub 
nieefektywnych przedsięwzięć. 

(akta kontroli str. 1404-1405) 

Wicewojewoda w złożonych wyjaśnieniach wymieniła jeden przypadek 
przeprowadzania za lata objęte kontrolą przez podległą jednostkę udokumentowanej 
analizy ryzyka dotyczącej budżetu zadaniowego. Przedmiotowa analiza, skutkująca 
ustaleniem sposobu postępowania z każdym zidentyfikowanym ryzykiem była 
przeprowadzana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

(akta kontroli str. 1405) 

Według wyjaśnień udzielonych przez Wicewojewodę, w okresie objętym kontrolą na 
podstawie danych o wykonaniu mierników budżetu zadaniowego w kolejnych latach 
budżetowych nie dokonywano zmian w alokacji środków na realizację 
średniookresowych i długookresowych celów państwa określonych w dokumentach 
o charakterze wieloletnim. 

(akta kontroli str. 1405) 

Wicewojewoda w złożonych wyjaśnieniach podała, że zmiany w planie wydatków 
w zakresie umożliwiającym terminową i efektywną realizację celów, w badanym 
okresie były dokonywane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii oraz że nie dysponuje wiedzą o innych sposobach wykorzystania 
informacji o sposobie wykonania budżetu i planów wydatków w układzie 
zadaniowym w nadzorowanych i podległych jednostkach, w tym w szczególności 
o sposobach wykorzystania tych informacji w celu poprawy efektywności 
wydatkowania środków publicznych oraz poprawy skuteczności realizacji celów 
państwa. 

(akta kontroli str. 1405) 

Odnosząc się do podejmowania przez Wojewodę, pracowników Urzędu oraz osoby 
kierujące jednostkami nadzorowanymi i podległymi Wojewody decyzji zarządczych 
związanych z wykorzystaniem informacji o wykonaniu budżetu i planów wydatków  
w układzie zadaniowym, Wicewojewoda podała, że w Urzędzie takie decyzje nie 
były podejmowane, natomiast bieżąca informacja o stopniu realizacji zadań była 
wykorzystywana na potrzeby decyzji zarządczych podejmowanych w celu 
osiągnięcia celów budżetu zadaniowego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii. Według składającego wyjaśnienia, realizacja celów budżetu 
zadaniowego u wszystkich realizatorów nie oddziaływała na system awansów lub 
wysokość wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację poszczególnych 
działań, podzadań i zadań. 

(akta kontroli str. 1405) 

2.4. Adresaci informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym  

Z wyjaśnień udzielonych przez Wicewojewodę wynika, że w okresie objętym 
kontrolą dane o wykonaniu budżetu zadaniowego przez jednostki podległe, 
nadzorowane i dotowane przez Wojewodę były przekazywane wyłącznie do 
Ministerstwa Finansów, a wojewoda nie otrzymywał od ministrów żadnych uwag 
i wniosków dotyczących wykonania wydatków w układzie zadaniowym.  

Wicewojewoda wymieniła dwa przypadki spotkań z interesariuszami jednostek 
podległych lub nadzorowanych dotyczących wykonania wydatków w części 
budżetowej 85/30 w układzie zadaniowym. W 2017 roku pracownicy Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców wraz z pracownikami Poznańskiego Centrum 
Świadczeń zorganizowali spotkanie, w trakcie którego wypracowano rozwiązania 
niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Ustalono wzór „Oświadczenia 
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dotyczącego formy wypłacania świadczenia pieniężnego dla osoby posiadającej 
Kartę Polaka”. Określono także zasady informowania cudzoziemców o możliwości 
wnioskowania i uzyskania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania. Informacja przekazana cudzoziemcom stanowi podstawę osiągnięcia 
zakładanego celu, tj. zapewnienie pomocy finansowej posiadaczom Karty Polaka 
osiedlającym się w Polsce. Wielkopolski Kurator Oświaty przeprowadził szereg 
spotkań z interesariuszami, w tym z dotowanymi podmiotami, dotyczących 
wykonania budżetu w układzie zadaniowym. Spotkania dotyczyły programów 
rządowych takich, jak „Aktywna tablica”, „Posiłek w domu i szkole”, a w ich trakcie 
informowano m.in. o wysokości wykorzystanych środków oraz liczbie beneficjentów. 

Wicewojewoda podała, że w latach 2016-2019 w Urzędzie nie podejmowano działań 
mających na celu upowszechnienie informacji o efektach wykonywania budżetu  
w układzie zadaniowym oraz nie odnotowano przypadków społecznego 
zainteresowania prezentacją wydatków w układzie zadaniowym42. 

(akta kontroli str. 1405-1406) 

2.5. Sprawowanie kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu  
w układzie zadaniowym 

Zgodnie z przywołanymi w punkcie 2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
wyjaśnieniami Dyrektora WFiB, w ramach uprawnień przypisanych dysponentowi 
części budżetowej 85/30 przepisami art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach 
publicznych, Wydział Finansów i Budżetu sporządzał roczne analizy realizacji 
wartości mierników dla poszczególnych podzadań ujętych w planie finansowym 
w układzie zadaniowym. Szczegółowe informacji o zawartości tych analiz zostały 
ujęte w punkcie 2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 1372-1373, 1374-1376, 1377-1394, 1416)  

W latach 2016-2019 (I półrocze) Wojewoda nie przeprowadzał w podległych  
i nadzorowanych jednostkach kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu 
w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów. 

(akta kontroli str. 1356-1371, 1406) 

Odnosząc się do nieprzeprowadzania kontroli w zakresie efektywności  
i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym, Wicewojewoda wskazała 
na duże znaczenie społeczne niektórych realizowanych przez jednostki administracji 
zespolonej województwa wielkopolskiego zadań, które w badanym okresie zostały 
objęte priorytetowo kontrolą prawidłowości wykonywania podstawowych zadań.  

(akta kontroli str. 1406-1408) 

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor WFiB podał, że w latach 2016-2019  
(I półrocze), w ramach przypisanych Wydziałowi zadań w obszarze prowadzenia 
nadzoru efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym nie 
zostały ujawnione okoliczności, które wskazywałyby na potrzebę przeprowadzenia 
kontroli jednostek podległych i nadzorowanych przez dysponenta części budżetowej 
85/30, a w związku z tym Wojewoda oraz Dyrektor Wydziału Kontroli, Prawnego  
i Nadzoru nie byli informowani o potrzebie przeprowadzenia kontroli w wymienionym 
zakresie.  

(akta kontroli str. 1420) 

W okresie objętym kontrolą Wojewoda, jako dysponent części 85/30 budżetu 
państwa, w związku z wykonywaniem przez administrację zespoloną województwa 
wielkopolskiego zadań związanych, m.in. z: nadzorem nad jakością artykułów rolno-

                                                      
42 Nie zgłaszano żadnych pytań lub wniosków związanych z wydatkami w ujęciu zadaniowym. 
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spożywczych, kontrolą podmiotów korzystających ze środowiska, nadzorem nad 
warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, legalizacją 
świadectw i indeksów w zagranicznym systemie oświaty, wydawaniem zezwoleń na 
prowadzenie aptek, przeprowadził kontrole w zakresie obejmującym prawidłowość: 
pobierania, gromadzenia i przekazywania dochodów budżetu państwa oraz 
dokonywania wydatków, wykorzystania środków publicznych udzielonych jednostce 
oraz wydatkowania środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Do jednostek 
rządowej administracji zespolonej województwa wielkopolskiego objętych w latach 
2016-2019 kontrolą wykonywania zadań należały: Wielkopolski Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu43, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Poznaniu44, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu45, 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu46, Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Poznaniu47, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
w Poznaniu48, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno  
-Spożywczych w Poznaniu49, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Poznaniu50, Kuratorium Oświaty w Poznaniu51. 

(akta kontroli str. 1356-1371, 1406) 

2.6. Bariery związane z wdrażaniem i realizacją budżetu w układzie 
zadaniowym 

Odnosząc się do stwierdzonych barier związanych z wdrażaniem i realizacją układu 
zadaniowego, a w szczególności: 
- Jakie działania powinny być podjęte w celu zwiększenia znaczenia zadaniowego 
układu wydatków budżetowych? 
- Czy proces planowania i wykonywania wydatków w układzie zadaniowym, budżet 
zadaniowy w obecnym kształcie jest efektywnym narzędziem zarządzania 
wydatkami publicznymi, czy też wymaga ponoszenia zbyt dużych nakładów 
w stosunku do uzyskiwanych korzyści?  
- Czy możliwe byłoby wykorzystanie, w miejsce budżetu zadaniowego, mniej 
sformalizowanych narzędzi, wymagających mniejszych nakładów?, 

Wicewojewoda podała, co następuje: 

„Podstawowymi zidentyfikowanymi barierami związanymi z wdrażaniem i realizacją 
układu zadaniowego są uciążliwość i nieefektywność aktualnie funkcjonującego 
systemu. Proces planowania i wykonywania budżetu jednocześnie w układzie 
tradycyjnym i zadaniowym jest rozwiązaniem nieergonomicznym. Wymaga od 

                                                      
43 Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych (2017 r.).  
44 Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz nadzoru nad warunkami zdrowotnymi 
żywności, żywienia i przedmiotów użytku (2017 r.).  
45 Kontrola produktów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa oraz kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do 
wprowadzenia do takiego obrotu (2017 r.). 
46 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz nakładanie kar pieniężnych za prowadzenie reklamy 
apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności (2016 r.), prawidłowość realizacji przez 
Inspektorat zadań kontrolnych (2017 r.) 
47 Prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, gromadzeniem dokumentacji w tym zakresie oraz sprawowaniem 
nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, restauracyjnych, robót budowlanych i innych działań 
przy zabytkach oraz badań archeologicznych (2017 r.).  
48 Wydawanie pozwoleń na użytkowanie oraz kontrolą wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 
wyrobów budowlanych (2017 r.).  
49 Sprawowanie nadzoru nad jakością artykułów rolno-spożywczych, w tym dokonywanie oceny i wydawanie świadectw 
w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokonywanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych (2016 r.).  
50 Sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego (ocena materiału siewnego) 
oraz sprawowanie nadzoru nad zdrowiem roślin (nadzór fitosanitarny) (2016 r.) 
51 Legalizacja świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz prowadzenia spraw dotyczących 
uznawania świadectw lub innych dokumentów albo potwierdzanie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki 
uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (2016 r.). 
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realizatorów wykonywania szeregu czynności, które nie przekładają się na 
zwiększenie możliwości finansowania zadań publicznych. W efekcie - w optyce 
dysponenta części budżetowej - realizacja układu zadaniowego w aktualnym 
kształcie nie spełnia podstawowych funkcji wpisanych w założenia tej instytucji.  
W szczególności wątpliwości budzi kwestia, czy na poziomie dysponenta części 
budżetowej - wojewody obecny kształt budżetu zadaniowego, w tym zakres 
kompetencji przypisanych poszczególnym uczestnikom procesów budżetowania 
zadaniowego, pozwala na  realne podwyższenie poziomu użyteczności systemu 
planowania i wydatkowania środków publicznych. Dyskusyjne pozostaje, czy 
aktualnie funkcjonujące mechanizmy i narzędzia mogą oddziaływać  
w satysfakcjonującym stopniu na racjonalność gospodarowania wydatkami 
publicznymi. Osiągane efekty wydają się być nieadekwatne do nakładów pracy 
związanej z realizacją procesu planowania i wykonywania budżetu wojewody  
w ujęciu zadaniowym. Budżet zadaniowy nadal nie wnosi oczekiwanej wartości 
dodanej w aspekcie zarządczym. Także znaczenie informacyjne budżetu 
zadaniowego nie wydaje się spełniać założeń przyjętych na etapie wstępnym jego 
wdrażania. Z pewnością nie bez znaczenia dla niskiego zainteresowania ze strony 
obywateli budżetem w ujęciu zadaniowym pozostaje okoliczność, że znacząca 
część środków publicznych wydatkowanych na realizację zadań szczególnie 
istotnych z ich punktu widzenia nie jest uwzględniana w budżecie państwa. Z kolei  
z punktu widzenia dysponentów części budżetowych aktualnie stosowany 
uproszczony model szacowania kosztów zadań pozwala na zachowanie zgodności 
prezentacji budżetu pomiędzy układem tradycyjnym i zadaniowym, ale niski stopień 
szczegółowości informacji o planowanych kosztach publicznych ogranicza rzetelną 
analizę potrzeb i alokację dostępnych środków. W konsekwencji układ zadaniowy 
budżetu w aktualnym kształcie nie może być wykorzystywany jako narzędzie 
skutecznego i efektywnego zarządzania środkami publicznymi, nie służy poprawie 
świadczonych usług publicznych.  

Informacje o zidentyfikowanych barierach związanych z wdrażaniem i realizacją 
układu zadaniowego przekazywane były Ministerstwu Finansów w trakcie 
cyklicznych spotkań dyrektorów wydziałów finansów i budżetu urzędów 
wojewódzkich z udziałem przedstawicieli ministerstwa.” 

„W ocenie Wojewody w celu zwiększenia znaczenia zadaniowego układu wydatków 
budżetowych należałoby opracować i wprowadzić jednolitą klasyfikację budżetową, 
która zastąpi klasyfikację tradycyjna i zadaniową, opracować i wprowadzić plan kont 
dla sektora publicznego spójny z klasyfikacją budżetową, wprowadzić nowy system 
zarządzania budżetowego polegający na jego integracji z zarządzaniem 
operacyjnym w ramach kontroli zarządczej.” 

„W obecnym kształcie budżet zadaniowy stanowi dodatkowe obciążenie z uwagi na 
konieczność przygotowywania materiałów planistycznych i sprawozdawczych 
w dwóch układach i prowadzenie równoległej ewidencji dla układu tradycyjnego i dla 
układu zadaniowego. Nie można go wykorzystać do zarządzania jednostką gdyż jest 
ukierunkowany na ocenę efektywności wydatków, a nie efektywności realizacji 
zadań. Rekomendowanym rozwiązaniem jest przygotowanie uproszczonego modelu 
budżetowania zadaniowego.” 

(akta kontroli str. 1407-1408) 

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

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1. Wykazana w przekazanym do Ministerstwa Finansów formularzu WPFP 
(Wieloletni Plan Finansowy Państwa) na 2017 i 2018 rok docelowa wartość miernika 
dla działania 13.1.2.1. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań 
pomocy społecznej” została zaprezentowana poprzez stosunek [planowanej  
– przypis NIK] liczby osób objętych pomocą społeczną do przewidywanej liczby 
osób objętych pomocą społeczną w roku poprzednim52, podczas gdy zgodnie 
z zestawieniem celów i mierników opracowanym na ww. lata w formularzach BZCM, 
docelowa wartość tych mierników powinna zostać przedstawiona poprzez stosunek 
[planowanej] liczby osób objętych pomocą społeczną do [faktycznej – przypis NIK] 
liczby osób objętych pomocą społeczną w roku poprzednim53.  

Wykazana w przekazanym do Ministerstwa Finansów formularzu WPFP na 2017 
i 2018 rok docelowa wartość miernika dla działania 13.1.2.2. „Wspieranie osób 
z zaburzeniami psychicznymi” została zaprezentowana poprzez stosunek 
[planowanej – przypis NIK] liczby osób objętych pomocą w formie specjalistycznych 
usług opiekuńczych i usług świadczonych przez środowiskowe domy samopomocy  
w danym roku do przewidywanej liczby tych osób objętych pomocą w roku 
poprzednim54, podczas gdy zgodnie z zestawieniem celów i mierników 
opracowanym na ww. lata w formularzach BZCM, docelowa wartość tych mierników 
powinna zostać przedstawiona poprzez stosunek [planowanej] liczby osób objętych 
pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych i usług świadczonych przez 
środowiskowe domy samopomocy w danym roku do [faktycznej – przypis NIK] liczby 
tych osób objętych pomocą w roku poprzednim 55.  

Wykazane w formularzach WPFP na 2017 i 2018 rok ww. docelowe wartości 
mierników oparte w części dotyczącej roku poprzedniego56 na wykonaniu 
przewidywanym a nie faktycznym, zostały następnie powtórzone w odpowiednich 
sprawozdaniach rocznych Rb-BZ1 (za 2017 i 2018 rok) w kolumnie „Przewidywane 
wykonanie wartości miernika ma koniec roku budżetowego”, co skutkowało 
wykazaniem w przedmiotowych sprawozdaniach błędnej relacji wykonania wartości 
miernika do jego przewidywanego wykonania.  

W sprawozdaniu Rb-BZ1 za 2017 rok: 
- dla działania 13.1.2.1 wykonanie wartości miernika wykazano na poziomie: 
115.288/126.883, przy przewidywanym wykonaniu wartości miernika na poziomie: 
145.000/145.000, pomimo że powinno ono wynosić: 145.000/126.883.  
- dla działania 13.1.2.2. wykonanie wartości miernika wykazano na poziomie: 
2.515/3.265, przy przewidywanym wykonaniu wartości miernika na poziomie: 
3.250/3.240, pomimo że powinno ono wynosić: 3.250/3.265. 

W sprawozdaniu Rb-BZ1 za 2018 rok: 
- dla działania 13.1.2.1 wykonanie wartości miernika wykazano na poziomie: 
105.754/115.290, przy przewidywanym wykonaniu wartości miernika na poziomie: 
145.000/145.000, pomimo że powinno ono wynosić: 145.000/115.288.  
- dla działania 13.1.2.2. wykonanie wartości miernika wykazano na poziomie: 
2.638/2.515, przy przewidywanym wykonaniu wartości miernika na poziomie: 
3.250/3.240, pomimo że powinno ono wynosić: 3.250/2.515. 

(akta kontroli str. 526, 566, 598) 

                                                      
52 Na 2017 r. i na 2018 rok: 145.000/145.000.  
53 Na 2017 r.: 145.000/126.883, na 2018 r. 145.000/115.288.  
54 Na 2017 r. i na 2018 rok: 3.250/3.240.  
55 Na 2017 r.: 3.250/3.265, na 2018 r. 3.250/2.515.  
56 Odpowiednio: za 2016 i 2017 rok. 
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Dyrektor WFIB w złożonym wyjaśnieniu podał, że zamieszczenie w formularzach 
WPFP na 2017 i 2018 rok przewidywanych a nie faktycznych wartości stanowiących 
elementy składowe ww. wartości mierników, wynikało z tego, że w obligatoryjnym 
terminie sporządzenia tych formularzy, nie były jeszcze znane faktyczne liczby osób, 
które skorzystały ze wsparcia zarówno w ramach działania 13.1.2.1. jak i działania 
13.1.2.2. Faktyczne dane realizacyjne w przywołanym zakresie zostały wykazane 
w korektach sprawozdań Rb-BZ1 za 2016 r. i Rb-BZ1 za 2017 r. sporządzonych 
odpowiednio w kwietniu 2017 r. i w kwietniu 2018 r. W ocenie Dyrektora WFiB, treść 
not budżetowych dotyczących opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej na 2017 i 2018 rok, nie dawała podstaw do sporządzania korekt 
formularzy WPFP, a korekta WPFP na 2017 rok została dokonana wyłącznie  
w reakcji na pismo Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów  
w zakresie ściśle limitowanym w przedmiotowej korespondencji.  

(akta kontroli str. 1418) 

2. Sprawowanie przez Wojewodę w latach 2016-2019 (I półrocze) kontroli 
efektywności i skuteczności realizacji przez jednostki podległe i nadzorowane 
budżetu w układzie zadaniowym, o której mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o finansach publicznych, przede wszystkim poprzez sporządzanie rocznych analiz 
realizacji wartości mierników dla poszczególnych podzadań, nie zapewniało 
wystarczającego nadzoru w przedmiotowym zakresie z uwagi na nieuwzględnienie 
w tych analizach poziomu działań układu zadaniowego oraz nieprzeprowadzenia  
w tych podmiotach kontroli efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie 
zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów. 

Wyjaśnienie Dyrektora WFiB dotyczące zakresu ww. analiz zostały przywołane 
w punkcie 2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego, natomiast wyjaśnienia 
Wicewojewody dotyczące przeprowadzania kontroli efektywności i skuteczności 
realizacji przez jednostki podległe i nadzorowane budżetu w układzie zadaniowym 
ujęto w punkcie 2.5. tego wystąpienia pokontrolnego.  

W okresie objętym kontrolą realizacja budżetu państwa w części 85/30 w układzie 
zadaniowym nie przyczyniała się do poprawy skuteczności i efektywności 
zarządzania środkami publicznymi i realizacji celów państwa. Ocenę tę uzasadnia  
ograniczony wpływ danych sprawozdawczych w zakresie realizacji układu 
zadaniowego na decyzje o alokacji środków lub na zmianę realizacji celów oraz 
ograniczony zakres sprawowanej przez Wojewodę kontroli efektywności 
i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym.  

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) planowanie wartości mierników realizacji celów z uwzględnieniem poziomu 
wydatków, które w momencie planowania, można przeznaczyć na wykonanie 
podzadania i działania, 

2) rozszerzenie zakresu sprawowania w podległych i nadzorowanych jednostkach 
kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 



 
 
 

32 

 
 

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 Poznaniu. 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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Poznań, 16 października 2019 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 
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