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PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM 

– POMIAR EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI

Wprowadzenie

Jednym z przejawów przemian �nansów publicznych w Polsce jest wzmocnie-

nie znaczenia kategorii efektywności i skuteczności wydatków publicznych jako 

kryteriów oceny procesów zarządzania �nansami publicznymi. Zauważyć należy, że 

w przepisach ustawy o �nansach publicznych istnieją znaczące odwołania do tych 

kategorii. Po pierwsze, skuteczność i efektywność wskazane zostały jako kategorie, 

których zapewnienie traktowane jest jako jeden z celów kontroli zarządczej (art. 68, 

ust. 2, pkt 2 Ustawy o �nansach publicznych1). Po drugie, wskazuje się, że do dys-

ponentów części budżetowych należy obowiązek sprawowania nadzoru oraz kon-

troli efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na pod-

stawie mierników stopnia realizacji celów (art. 175 ust. 1 pkt 4 ufp). Tak więc uznać 

należy, że pomiar efektywności i skuteczności jest niezbędnym narzędziem oceny 

wykonywania planów budżetowych. Znajduje to odzwierciedlenie w obowiązujących 

w Polsce rozwiązaniach w zakresie budżetowania zadaniowego. Pamiętać należy, że 

od 2009 r. jedynym elementem ustawy budżetowej, który jest uchwalany przez Sejm 

w układzie zadaniowym, są programy wieloletnie (art. 122 ust. 1 pkt 4 ufp). Celem 

artykułu jest więc ocena funkcjonowania programów wieloletnich z punktu widze-

nia kryteriów efektywności i skuteczności. W ocenie tej wykorzystano grupowanie 

programów wieloletnich na: programy skoncentrowane na skuteczność, programy 

skoncentrowane na wydatki, programy źle zorganizowane oraz programy, w których 

rezultaty są niezależne od wydatków. Grupowania tego dokonano, porównując ze 

sobą stopień realizacji planu wydatków dla programów wieloletnich oraz stopień 

osiągnięcia planowanych wartości mierników wykorzystywanych przez dysponen-

tów dla programów wieloletnich na potrzeby budżetowania zadaniowego.

* Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o �nansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.
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1.  Programy wieloletnie a wykonanie wydatków 

budżetu państwa

Wiele zamierzeń �nansowanych ze środków publicznych wymaga spojrzenia 

długofalowego, zdecydowanie wykraczającego poza ramy budżetu sporządzanego 

w horyzoncie jednego roku. Dotyczy to nie tylko zadań inwestycyjnych, które w natu-

ralny sposób wykraczają poza okres jednoroczny. Wiele zadań z zakresu choćby badań 

naukowych, pro�laktyki zdrowotnej, edukacji czy polityki społecznej wymaga dla 

osiągnięcia zakładanych rezultatów wydłużonej perspektywy realizacji.

Zarówno obowiązująca ustawa o �nansach publicznych z 2009 r., jak i obowią-

zujące wcześniej ustawy regulujące ustrój �nansów publicznych, podkreślając kon-

stytucyjną zasadę roczności budżetu (zgodnie z art. 119 ust. 1 Konstytucji RP „Sejm 

uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej”), zakładały 

stosowanie rozwiązań zmierzających do wydłużenia okresu planowania budżetowego. 

Wśród nich wyróżnić można ujmowanie w budżecie limitów wydatków na pro-

gramy wieloletnie. Podkreślić przy tym należy, że odstępstwem od zasady roczności 

są także rozwiązania dopuszczające możliwość wykonywania wydatków budżeto-

wych dotyczących danego roku także po jego zakończeniu. Są nimi: niewygasanie 

z upływem roku budżetowego wydatków wymienionych literalnie w ustawie o �nan-

sach publicznych (art. 161 ust. 2 ufp), niewygasanie z upływem roku budżetowego 

niezrealizowanych wydatków na mocy rozporządzenia Ministra Finansów (art. 181 

ust. 2 ufp), po uzyskaniu opinii Komisji Finansów Publicznych (przy czym zwrócić 

należy uwagę, że po raz ostatni Rada Ministrów wydała rozporządzenie zawierające 

wykaz wydatków niewygasających w odniesieniu do wydatków budżetu państwa, 

które nie wygasały z upływem roku budżetowego w 2008 r.), przedłużenie terminu 

regulowania zobowiązań wymagalnych na ostatni dzień roku budżetowego w ciężar 

planu wydatków minionego roku za zgodą Ministra Finansów, na wniosek dyspo-

nenta części budżetowej (art. 181 ust 9 ufp)2.

Ujmowane w budżecie państwa limity wydatków na programy wieloletnie są kon-

sekwencją rozwiązań przyjętych w ustawie o �nansach publicznych z 1998 r. Przed-

sięwzięcia zwane „programami wieloletnimi” charakteryzują się szczególną formą. 

Z budżetem państwa powiązane są w taki sposób, że w wydatkach budżetu znajdują 

odzwierciedlenie wydatki ponoszone na dany program w roku budżetowym oraz prze-

widywane w kolejnych latach. W dotychczasowej praktyce wspartej wcześniejszymi 

2 J. Stankiewicz, Problemy racjonalizacji wydatków publicznych i wieloletniego planowania �nansowego 
w aspekcie budżetu zadaniowego i wieloletnich planów �nansowych w Polsce, w: System prawa �nansowego, 
t. 2, red. E. Ruśkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 282.
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regulacjami były to dwa kolejne lata budżetowe. Ustawodawca wskazał ponadto, że 

ustanawiając programy wieloletnie rząd kierować się powinien realizacją swoich 

strategii, ze szczególnym uwzględnieniem obronności i bezpieczeństwa. Te obszary 

należy traktować jako przykładowe, gdyż rzeczywisty zakres realizowanych progra-

mów wieloletnich jest zdecydowanie szerszy.

Realizacja programów wieloletnich pozwalała na możliwie proste zastosowanie 

rozwiązań budżetowania zadaniowego3. Począwszy od 2009 r. to właśnie programy 

wieloletnie stały się jedynym elementem ustawy budżetowej, który jest uchwalany 

przez Sejm w układzie zadaniowym. W ten sposób udało się zrealizować często gło-

szony postulat o konieczności wskazywania efektów, jakie mają być osiągnięte dzięki 

realizacji programu. Do tego czasu bowiem istniał wprawdzie obowiązek wskazywa-

nia dla każdego programu celu, ale przy jednoczesnym braku wymogu zde�niowania 

mierników, które mogłyby być podstawą do oceny przebiegu i efektów programu4. 

Tak więc, od 2009 r. w zestawieniu programów wieloletnich uwzględniać zaczęto, 

oprócz wskazywania jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynują-

cej jego wykonanie, celu programu, okresu jego realizacji, łącznych nakładów (w tym 

z budżetu państwa) na realizację i wysokości wydatków budżetowych w roku budże-

towym oraz w dwóch kolejnych latach budżetowych, również część sprawnościową, 

zawierającą mierniki, ich wartości bazowe, a także planowane wartości na rok budże-

towy i dwa kolejne lata, określające stopień realizacji celu programu. Od tego czasu 

programy wieloletnie stały się elementem zadaniowego układu wydatków w ramach 

poszczególnych funkcji, zadań i podzadań państwa. Zauważyć jednak należy, że 

wydatki na programy wieloletnie nie były znaczącą pozycją wydatków budżetu pań-

stwa w poszczególnych latach. W rekordowym 2009 r. stanowiły one nieco ponad 

4% całości wydatków, a w ustawie budżetowej na 2015 r. ich udział nie przekracza 

3,5% wydatków budżetu państwa. Te wielkości odzwierciedlają znikomą rolę wielo-

letniego planowania budżetowego w Polsce, zwłaszcza wobec zmian regulacji doty-

czących tworzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa5.

Począwszy od 2012 r. ujednolicono strukturę zadaniową programów wielolet-

nich w ten sposób, że każdy z nich stanowi odrębne działanie w klasy�kacji zada-

niowej. W uzasadnionych wypadkach dysponenci mogą utworzyć więcej niż jedno 

działanie dla danego programu wieloletniego, uwzględniając podział programu 

na obszary/priorytety, z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie 

3 S. Owsiak, Wieloletnie planowanie �nansowe a funkcjonowanie budżetu zadaniowego, w: Budżet zada-
niowy, red. K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer, „Studia BAS” 2013, nr 1 (33), s. 48–49.

4 E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 464.
5 S. Franek, Wieloletni plan �nansowy państwa – obszary oceny, w: Finanse – Problemy – Decyzje. Część 1, 

red. T. Famulska, K. Znaniecka, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 198, s. 78–79.
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zadaniowym w latach poprzednich. Stąd też niektóre programy zostały wykazane 
w więcej niż jednym działaniu (np. program wieloletni Kultura+). O różnorodności 
programów wieloletnich świadczy to, że w projekcie budżetu na 2015 r. programy 
wieloletnie umiejscowiono w 11 spośród 22 funkcji państwa.

Tabela 1. Liczba programów wieloletnich i wydatki na nie w latach 2009–2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Liczba programów wieloletnich 
planowanych

80 88 67 70 54 37 34

Liczba programów wieloletnich 
realizowanych

73 80 79 69 55 - -

12 491,2 8 838,5 9 694,9 7 827,3 6 325,4 9 003,7 11 839,6

12 433,0 7 810,7 8 596,2 7 070,1 6 092,4 - -

Wykonanie planu programów 
99,5 88,4 88,7 90,3 96,3 - -

99,3 97,9 96,6 96,7 98,2 - -

4,17 2,65 2,84 2,22 1,90 2,77 3,45

* Dane planowane z załączników do ustaw budżetowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań wykonania z budżetu państwa.

W tabeli 1 przedstawiono liczbę programów wieloletnich realizowanych w latach 
2009–2015 wraz z wielkością ponoszonych na nie wydatków budżetowych. Dodać 
należy, że w całkowitej liczbie programów wieloletnich corocznie występują programy 
wsparcia #nansowego inwestycji, których w roku 2010 realizowano 41, a na rok 2015 
zaplanowano cztery. Największym z nich jest Program wspierania inwestycji o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020, ukierunkowany na zapewnienie 
wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, m.in. przez zwięk-
szanie udziału inwestycji innowacyjnych oraz tworzenie miejsc pracy o wysokiej pro-
duktywności. Realizacja pozostałych programów dotyczy konkretnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, wspierających rozwój gospodarczy oraz zwiększających zatrudnienie 
w poszczególnych regionach. Wsparcia #nansowego udziela się przykładowo w takich 
sektorach jak: motoryzacja, produkcja sprzętu AGD, elektronika, sektor lotniczy czy 
biotechnologia6. Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów programów wielolet-
nich stosowany jest miernik „liczba utworzonych nowych miejsc pracy” (narastająco 

6 Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020, Mini-
sterstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
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od początku realizacji danego programu). O ile programy wsparcia inwestorów domi-
nują pod względem ilościowym, to wartościowo w ostatnich latach znaczną część 
wydatków na programy wieloletnie pochłaniał Program Budowy Dróg Krajowych 
(w 2009 r. ponad 60%, a w 2013 prawie 47%). W ustawie budżetowej na 2015 r. naj-
więcej środków z budżetu państwa wiąże program Priorytetowe zadania moderniza-
cji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów opera-
cyjnych, bo aż 35,7% środków na wszystkie programy wieloletnie.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt niższego wykonania planu realizacji 
programów wieloletnich na tle wydatków budżetu państwa ogółem, co świadczyć 
może o niewłaściwym sposobie kalkulowania środków przeznaczonych na poszcze-
gólne programy, w szczególności z punktu widzenia rozłożenia ich na kolejne lata. 
Zazwyczaj dotyczy to programów wsparcia inwestorów, których �nansowanie uza-
leżnione jest od postępu działań inwestorów prywatnych, a więc znajduje się zasad-
niczo poza możliwościami oddziaływania sektora �nansów publicznych. W wypadku 
programów realizowanych przez instytucje sektora �nansów publicznych znaczące 
niewykonanie planu wydatków pojawiało się rzadko i zazwyczaj dotyczyło tylko kilku 
programów, np. w 2013 r. Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych (wykona-
nie 43% planu wydatków), Budowy kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku (wykonanie 55% planu wydatków), Budowy Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku (wykonanie 61% planu wydatków).

2.  Programy wieloletnie a niepewność wydatków 

budżetu państwa

Ustanawianie programów wieloletnich służyć powinno zwiększeniu stabilno-
ści �nansowania tych zadań państwa, które wynikają z założeń polityki rozwoju. Ze 
względu na sytuację, w której w załączniku do ustawy budżetowej każdemu z pro-
gramów wieloletnich przypisywano limity wydatków na rok budżetowy oraz dwa 
kolejne lata interesującą kwestią jest porównanie wielkości wydatków planowanych 
na realizację danego programu wieloletniego na dany rok w kolejnych ustawach 
budżetowych. Rezultat tego porównania dla lat 2011 i 2013 ukazano w tabeli 2.

Okazuje się, że dla każdego z badanych lat dokonywano zmian w poziomie �nan-
sowania poszczególnych programów wieloletnich planowanych na dany rok w kolej-
nych ustawach budżetowych. Widoczne jest to na przykładzie roku 2011, dla którego 
w ustawie budżetowej na rok 2011 zwiększono planowane wydatki w siedmiu progra-
mach w porównaniu z kwotą zapisaną na ten rok w ustawie na 2010 r., a zmniejszono 
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wydatki w 13 programach. Podobnie było w wypadku wydatków na programy wielo-

letnie w 2013 r. Pamiętać przy tym należy, że liczby te dotyczą wyłącznie tych progra-
mów, które były realizowane w każdym roku okresu 2009–2011 oraz 2011–2013, stąd 
udział programów, których wydatki uległy zmianie w planach budżetowych pomię-
dzy badanymi latami w liczbie programów realizowanych w każdym z lat badanych 
okresów oscylował od jednej piątej do prawie połowy. Można więc uznać, że skala 
!nansowania programów wieloletnich jest uzależniona od ogólnej kondycji budżetu, 
co uwidoczniła w szczególności nowelizacja budżetu w 2013 r. W praktyce oznacza 
to, że dysponenci części budżetowych zmuszeni są w sytuacji ograniczenia środków 
w danym roku budżetowym do przedłużenia terminów zakończenia programu wie-
loletniego albo do odstąpienia od realizacji części zadań w programie7.

Tabela 2.  Porównanie planowanych wydatków w programach wieloletnich 
w poszczególnych latach

2010/2009 2011/2010 2011/2009 2012/2011 2013/2012 2013/2011

7 20 17 16 14 20

6 7 8 6 2 7

1 13 9 10 12 13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załączników do ustaw budżetowych.

Przyczynami zmniejszenia środków planowanych na dany rok w porównaniu 
z planami dotyczącymi tego samego roku, ale z lat poprzednich są często opóźnienia 
w realizacji programów (spowodowane często wydłużeniem procedur odwoławczych 
w systemie zamówień publicznych). W takiej sytuacji dochodzi na etapie planowania 
do przesunięcia kwot wydatków na kolejne lata, co skutkuje z kolei zwiększeniem 
kwot planowanych na dany rok w porównaniu z planami na ten sam rok w latach 
poprzednich. Głównymi przyczynami przesunięć w terminie zakończenia realizacji 
programów wieloletnich są np.8:
• brak pozwoleń na budowę, wydłużające się procedury rozstrzygnięć przetargo-

wych (program Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego – wydłużenie o pięć lat, tj. z 2010 do 2015 r.),

• opóźnienia w wykupie gruntów z uwagi na nieuregulowany stan prawny, wydłużenie 
terminów uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji, wydłużające się postępowania 

7 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za 2009 rok, NIK, Warszawa 2010, s. 8.
8 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 roku, NIK, Warszawa 2014, s. 135.
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administracyjne, mające na celu wydanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko 
oraz przeciągające się procedury przetargowe (program Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu – wydłużenie o cztery lata, tj. z 2011 do 2015 r.),

• zmiany zakresu rzeczowego programu przez wykorzystanie oszczędności osią-
gniętych podczas realizacji poszczególnych zadań i przeznaczenia ich na inne 
zadania; włączenie do programu nowych zadań, np. projektów mających na celu 
polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego 
linii kolejowych (Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z per-
spektywą do roku 2015 – przedłużony o dwa lata, tj. zastąpiony Wieloletnim Pro-
gramem Inwestycji Kolejowych do roku 2015),

• przesunięcie na lata 2014–2015 środków niewydatkowanych w latach 2012–2013 
przy niezmienionym poziomie całkowitych nakładów z budżetu państwa (pro-
gram Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – przedłużony o rok, 
tj. z 2014 do 2015 r.),

• rozszerzenie zakresu rzeczowego programu, konieczność zachowania ciągłości 
realizacji inwestycji drogowych oraz sprawne wydatkowanie środków unijnych 
w nowej perspektywie �nansowej 2014–2020 (Program Budowy Dróg Krajowych 
2011–2015 – wydłużenie realizacji do 2019 r., tj. o cztery lata).

3.  Skuteczność i efektywność wydatków 

na programy wieloletnie

Rozpatrując kwestie oceny efektywności i skuteczności wydatków na programy 
wieloletnie, przyjęto, że o ile efektywność dotyczy relacji nakłady – produkty i pozwala 
na ocenę stopnia sukcesu w dostarczaniu zde�niowanych produktów po najniższym 
koszcie, przy zachowaniu pożądanej jakości, to skuteczność odnosi się do relacji pro-
dukt – rezultat i dotyczy stopnia osiągania zamierzonych wyników oraz wskazuje, 
czy dostarczane produkty przyczyniają się do realizacji priorytetów i celów władzy 
publicznej. Ocena skuteczności polega więc na porównaniu efektów realizacji pro-
gramu z wcześniejszymi planami, tzn. porównuje się faktyczne produkty, rezultaty 
i oddziaływanie z ich wielkościami przewidywanymi. Efektywność wskazuje na sto-
sunek pomiędzy produktami, rezultatami i oddziaływaniem a wkładem (zwłaszcza 
zasobami �nansowymi), który został użyty, by je osiągnąć9. W tabeli 3 przedstawiono 

9 Nowe zarządzanie publiczne –  skuteczność i  efektywność, red.  T.  Lubińska, Di�n, Warszawa 2009, 
s. 56–58.
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dane o wykonaniu planu programów wieloletnich za lata 2009–2013 z uwzględnie-
niem informacji o stopniu realizacji planowanych wartości mierników. Mierniki 

te zostały zde�niowane przez dysponentów budżetowych i wykorzystane do prezen-
tacji wydatków w układzie zadaniowym dla poszczególnych programów wieloletnich.

O ile w 2009 r. prawie 55% realizowanych programów wieloletnich wykazywało 
osiągnięcie lub przekroczenie planowanych wartości mierników, to w roku 2013 było 
ich już ponad 80%. Jednocześnie dostrzec należy problemy dysponentów z trafno-
ścią planowania wartości mierników. Jeśli założyć, że o trafnym określeniu wartości 
miernika można mówić w sytuacji, gdy jego realizacja w danym roku nie odbiega 
o więcej niż +/–5% wartości miernika planowanej na ten rok, to w poszczególnych 
latach od połowy do dwóch trzecich programów wieloletnich wykonanie miernika 
odbiegało o więcej niż 5% od wartości planowanej. Świadczyć to może o dużej iner-
cji w kształtowaniu wartości mierników. Jednocześnie nie zawsze sam fakt realizacji 
wartości miernika musi oznaczać, że cel programu został zrealizowany.

Inną kwestią jest odpowiedni dobór mierników do celów zde�niowanych dla 
poszczególnych programów wieloletnich. Nie zawsze bowiem przyjęte przez dyspo-
nentów mierniki odnoszą się wprost do zde�niowanych dla programów wieloletnich 
celów. Na ile bowiem np. miernik w postaci „liczby publikacji” określa stopień reali-
zacji celu nazwanego jako „ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt 
domowych i środowiska”? Podobnie, czy rzeczywiście osiągnięcie zakładanej war-
tości miernika zde�niowanego jako „liczba sprawców poddanych oddziaływaniom 
korekcyjno-edukacyjnym” dostarcza informacji o realizacji celu „zmniejszenie skali 
zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony o�ar przemocy 
w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyj-
nych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie”? Już te przykłady 
nakazują pewną ostrożność w ocenie stopnia realizacji celów programów wieloletnich.

Tabela 3.  Porównanie wykonania planu wydatków i mierników w programach 
wieloletnich na lata 2009–2013

2009 2010 2011 2012 2013

39 54 54 53 44

25 27 21 19 19

27 22 22 16 10

21 18 16 13 8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu państwa.
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Objęcie programów wieloletnich regułami budżetu zadaniowego pozwala, dzięki 

powiązaniu informacji o wykonaniu wydatków z informacją o wykonaniu mierni-

ków, na ocenę efektywności i skuteczności wydatków na nie. W tym celu programy 

wieloletnie zostały ocenione na podstawie dwóch kryteriów: stopień realizacji planu 

wydatków na dany rok (świadczący o skali zaangażowania �nansowego w realiza-

cję programu) oraz stopień wykonania wartości miernika na dany rok (świadczący 

zasadniczo o stopniu realizacji zakładanych celów programu). Uznano, że punktem 

granicznym dla tych kryteriów jest poziom 95% realizacji planu wydatków i wyko-

nania wartości miernika. Pozwoliło to pogrupować programy wieloletnie w cztery 

kategorie. Te programy, których realizacja w danym roku wiązała się z wykonaniem 

planu wydatków na poziomie co najmniej 95% oraz osiągnięciem wartości miernika 

na poziomie co najmniej 95% wartości planowanej określono jako skoncentrowane 

na skuteczności (a więc oddające istotę budżetowania zadaniowego). Programy, które 

przyniosły zrealizowanie planu wydatków na poziomie co najmniej 95%, ale w których 

nie udało się zrealizować zakładanego poziomu miernika (z tolerancją 5%) okreś-

lono jako skoncentrowane na wydatkach. Odzwierciedlają one tradycyjne podejście 

do oceny wykonania budżetu koncentrujące uwagę na poziomie zaangażowanych 

środków w dane zadanie bez istotnej troski o celowość ponoszonych nakładów. 

Grupa ta skupia programy, które uznać należy za nieefektywne. Trzecią grupę pro-

gramów reprezentują te, których realizacja oznaczała niewykonanie planu wydat-

ków co najmniej w 5% oraz osiągnięcie wartości miernika na poziomie niższym niż 

95% wartości planowanej. Takie programy uznano za „źle zorganizowane”, zarówno 

z punktu widzenia wymiaru �nansowego, jak i rzeczowego. Programy te nie wyka-

zują się skutecznością. Zakwali�kowanie programu do tej grupy, zwłaszcza w sytuacji, 

gdy dochodzi do tego corocznie, może być wskazówką do konieczności zmody�ko-

wania założeń, którym przyświecało powołanie programu. Ostatnią grupę progra-

mów stanowią te, w których nie udało się zrealizować planu wydatków (z toleran-

cją 5%), a mimo tego wykazały one osiągnięcie miernika na poziomie co najmniej 

95% wartości planowanej. Nazwano je programami, których rezultaty są niezależne 

od wydatków. Zakwali�kowanie programu do tej grupy powinno sprzyjać re�eksji 

nad koniecznością poprawy jakości planowania parametrów �nansowych. Wyma-

gać też musi re�eksji, czy rzeczywiście osiągnięty poziom miernika ukazuje wyniki 

interwencji związane z angażowaniem środków publicznych w realizację programu. 

Można bowiem uznać, że w tej grupie mieszczą się programy, w których zastosowano 

mierniki nieadekwatne do specy�ki realizowanych działań.

Dane zaprezentowane w tabeli 4 wskazują na brak zauważalnej i trwałej poprawy 

związków między poziomem wykonania wydatków a poziomem wykonania mier-

ników, o czym świadczy zbliżona w poszczególnych latach (z wyjątkiem roku 2012) 



30 Sławomir Franek 

liczba programów sklasy�kowanych jako „źle zorganizowane” oraz takich, dla któ-
rych „rezultaty są niezależne od wydatków”. Stanowi to potwierdzenie tezy, że jedną 
z bolączek stosowania budżetowania zadaniowego dla programów wieloletnich jest 
adekwatność zastosowanych mierników. Z przeprowadzonej analizy na szczególną 
uwagę zasługują te programy, które wiążą znaczną część środków publicznych, tj.: 
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu, Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Samoloty Wielozadaniowe, Program Budowy Dróg Krajowych, Wieloletni 
Program Inwestycji Kolejowych, które w żadnym z badanych lat nie były umiejsco-
wione w grupie programów „skoncentrowanych na skuteczności”. Stąd też trudno 
uznać, że wprowadzanie rozwiązań w zakresie budżetowania zadaniowego przyczy-
niło się do znaczącej poprawy efektywności i skuteczności środków publicznych.

Tabela 4.  Klasyfikacja programów wieloletnich ze względu na relację wykonania 
wydatków i wykonania mierników

2009 2010 2011 2012 2013

34 46 51 31 33

13 12 7 4 3

8 6 8 9 5

11 12 10 25 13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu państwa.

Podsumowanie

Sposób prezentacji programów wieloletnich podporządkowany zadaniowemu 
układowi wydatków pozwala na ocenę nie tylko �nansowego zaangażowania środ-
ków publicznych w te programy, ale także na ocenę stopnia ich efektywności i sku-
teczności. Przeprowadzone badania wskazują na ograniczoną skuteczność wielu 
realizowanych programów wieloletnich. Dotyczy to zwłaszcza tych programów, które 
angażują największe środki publiczne. Dostrzec także można, że sam fakt powołania 
jakiegoś programu wieloletniego nie jest dostateczną gwarancją realizacji w termi-
nie przewidzianych w nim zadań. Ocena stopnia realizacji celów niektórych progra-
mów jest utrudniona, gdyż w wielu wypadkach zaproponowane przez dysponentów 
budżetowych mierniki nie są adekwatne do przypisanych danemu programowi celów.
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Multi-Year Programs in Performance Budgeting – Measurement 
of E�ciency and E�ectiveness

&is paper presents the assessment of multi-year programs in Poland in the 

context of performance budgeting implementation. It presents an original method 

for the classi$cation of multi-year programs into four groups: focused on e'-

ciency, focused on spending, poorly organized, and those in which the results are 

independent of the spending level. &e study indicates the limited e*ectiveness 

of many ongoing multi-year programs.

Keywords: public $nance, performance budgeting
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Les programmes pluriannuels en matière de budgétisation axée  
sur les résultats – mesureur l’e�cience et l’e�cacité

Ce document présente l’évaluation des programmes pluriannuels en Pologne 

dans le cadre de la mise en œuvre de la budgétisation axée sur les résultats. Il 

aborde une méthode originale de la division des programmes pluriannuels en 

quatre groupes: ceux axés sur l’e�cacité, ceux axés sur les dépenses, ceux mal 

organisés et ceux où les résultats sont indépendants du montant des dépenses. 

L’étude indique l’e�cacité limitée de nombreux programmes pluriannuels en cours.

Mots clés: les !nances publiques, la budgétisation axée sur les résultats

Многолетние программы в бюджетировании, ориентированном 
на результат – измерение эффективности и результативности

Цель статьи – оценка проводимых в Польше многолетних программ 

в контексте внедрения бюджетирования, ориентированного на результат. 

Представлен оригинальный авторский метод классификации многолетних 

программ по 4 группам: 1) сосредоточенные на эффективности, 2) сосредото-

ченные на расходах, 3) плохо организованные, и 4) те, в которых результаты 

не зависят от уровня расходов. Исследование указывает на ограниченную 

эффективность многих текущих многолетних программ.

Ключевые слова: публичные финансы; бюджетирование, ориентированное 

на результат


