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Największe osiągnięcia ludzkości tworzone są w rozmowie, 

a jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy. 

- Stephen Hawking 

 

 

Pytania egzaminacyjne  
 
  
 

1. Istota budżetowania zadaniowego. 
2. Budżet zadaniowy a budżetowanie zadaniowe. 
3. Budżet zadaniowy a budżet w układzie zadaniowym (budżet zadaniowy w 

znaczeniu prawnym a budżet zadaniowy w znaczeniu ekonomicznym). 
4. Definicja (istota) układu zadaniowego w świetle ustawy o finansach 

publicznych. 
5. Układ zadaniowy jako podstawa opracowywania pięciu powiązanych ze sobą 

planów finansowych. 
6. Cel wprowadzenia budżetowania zadaniowego. 
7. Geneza budżetu zadaniowego. 
8. Istota Planning Programming Budgeting System (PPBS). 
9. Rodzaje budżetu zadaniowego.  
10. Budżet zadaniowy instrumentem Nowego Zarządzania Publicznego. 
11. Paradygmat (zasady) budżetowania zadaniowego. 
12. Trzy rodzaje klasyfikowania wydatków publicznych. 
13. Szczeble klasyfikacji funkcjonalnej (zadaniowej). 
14. Część sprawnościowa układu zadaniowego. 
15. Budżet tradycyjny a budżet zadaniowy. 
16. Horyzont czasowy budżetu zadaniowego. 
17. Istota programów wieloletnich w świetle ustawy o finansach publicznych. 
18. Budżet w układzie zadaniowym a Wieloletni Plan Finansowy Państwa. 
19. Rodzaje mierników. 
20. Miernik, wskaźnik a współczynnik w kontekście budżetowania zadaniowego. 
21. Przykłady mierników produktu, rezultatu i oddziaływania na przykładzie 

trzech wybranych polityk publicznych. 
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22. Znaczenie metodyki SMART. 
23. Przyczyny trudności w opracowaniu mierników. 
24. Wykonywanie budżetu zadaniowego i autonomia zarządcza. 
25. Odpowiedzialność zarządcza za wykonanie budżetu zadaniowego. 
26. Kontrola wykonywania budżetu zadaniowego. 
27. Metody rachunkowości w budżecie zadaniowym. 
28. Ewaluacja polityk publicznych jako wsparcie budżetowania zadaniowego. 
29. Zasadność wprowadzania budżetu zadaniowego w okresie kryzysu 

finansowego oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego. 
30. Budżet jednostki samorządu terytorialnego z perspektywy zarządczej. 
31. Budżet zadaniowy a budżet rezultatów na szczeblu samorządu 

terytorialnego. 
32. Rachunkowość budżetu zadaniowego i budżetu rezultatów na szczeblu 

samorządu terytorialnego. 
33. Podstawy prawne opracowywania budżetu zadaniowego w samorządzie. 
34. Mierniki budżetu zadaniowego w samorządzie na przykładzie trzech 

dziedzin. 
35. Powiązanie planowania zadaniowego ze strategią rozwoju miasta. 
36. Orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych w zakresie budżetowania 

zadaniowego. 
37. Bariery w skutecznym wdrożeniu budżetu zadaniowego w Polsce. 

 
 
 

25 listopad 2021 r. 


