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Najważniejszym instrumentem zarządzania finansami publicznymi jest prezentowany 

w ujęciu rocznym budżet, który stanowi plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki 

budżetowe oraz plan przychodów i rozchodów. 

Budżet jako plan finansowy tradycyjnie określa alokację środków publicznych 

na poszczególne jednostki i obszary działalności Miasta. Wykonywanie zadań publicznych 

powinno przynosić konkretne – a także wymierne pod względem jakościowym i ilościowym 

– rezultaty, które będą optymalnie wysokie w odniesieniu do poniesionych nakładów. 

Maksymalizacja efektywności działań przy wykonywaniu ustawowych zadań ma istotne 

znaczenie dla dalszego rozwoju miasta dlatego istnieje ważna potrzeba, aby sposób 

planowania budżetu i wydatkowania środków publicznych był podporządkowany 

nowoczesnym zasadom i metodom zarządzania finansami publicznymi – polegającymi 

między innymi na budżecie zadaniowym. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązek tworzenia budżetu w układzie 

zadaniowym dotyczy wyłącznie budżetu państwa, w tym państwowych jednostek 

budżetowych. Funkcjonowanie budżetu zadaniowego w Katowicach jest zatem inicjatywą 

własną, u której podstaw leży przede wszystkim chęć podwyższenia efektywności gospodarki 

finansowej oraz bardziej czytelnej prezentacji budżetu. 

W ustawie budżet zadaniowy zdefiniowano jako zestawienie wydatków budżetu państwa 

sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, 

oraz: 

a) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów, 

b) podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, 

w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione 

 – wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami 

stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub 

opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów. 

Z analizy definicji budżetu zadaniowego wynika, że przywoływane są w nich trzy 

podstawowe pojęcia, związane z budżetem zadaniowym, a mianowicie zadanie, cel, miernik, 

które są jego głównymi filarami: 

zadania     podzadania      działania 

cele – świadomie określony stan przyszły, który uważany jest za pożądany, do którego 

zmierza się w działaniu, droga realizacji sprecyzowanych zadań i podzadań 

mierniki, w tym: 

 mierniki oddziaływania – długofalowe konsekwencje realizacji zadania 

 mierniki rezultatu – efekty realizacji zadań lub podzadań 

 mierniki produktu – konkretne dobra i usługi 

 mierniki skuteczności – stopień osiągnięcia zamierzonych celów 

 mierniki efektywności – zależność pomiędzy nakładami i osiągniętymi efektami. 

Zgodnie z przyjętą metodologią w procesie implementacji budżetu zadaniowego można 

wyróżnić trzy zasadnicze stadia użyteczności tego narzędzia: 



prezentacyjny budżet zadaniowy– w tym układzie informacje uzyskane na podstawie 

wykonania budżetu w układzie zadaniowym (np. stopnia realizacji celu itd.) nie przekładają 

się na rozstrzygnięcia, dotyczące alokacji środków na rok następny. Podejście to służy jedynie 

większej przejrzystości prezentowanych wydatków w celu poprawy jakości dialogu 

społecznego pomiędzy społeczeństwem a politykami i urzędnikami, tworzącymi projekt 

budżetu – i nie zwiększa bezpośrednio efektywności wydatkowania środków publicznych; 

budżet zadaniowy informujący o efektywności – nie ma on wymiaru jedynie prezentowania 

wydatków publicznych w podziale na zadania wraz z opisem celów i wymiernych efektów, 

ale odnosi się również do zakładanych wyników i rezultatów wykonania w przyszłości. 

W tym modelu obserwuje się już powiązanie informacji płynących z wyników ewaluacji 

z decyzjami alokacyjnymi, jednakże nie ma w nim wciąż mechanizmów automatycznych lub 

technicznych powiązań pomiędzy celami, osiągniętymi efektami ich realizacji, 

a finansowaniem (alokacją); 

budżet zadaniowy (efektywnościowy) – to docelowe, najwyższe stadium rozwoju modelu 

budżetu zadaniowego. Istnieje bezpośrednie przełożenie pomiędzy alokacją środków na 

zadania, w odniesieniu do osiągniętych efektów mierzonych stopniem realizacji celów przez 

poszczególnych dysponentów. System ten jest używany bezpośrednio w procesie alokacji 

środków. 

 

Przejście z budżetu tradycyjnego na zadaniowy wymaga wykonania wielu intensywnych prac 

przygotowawczych oraz wdrożeniowych z jednoczesną analizą i weryfikacją rezultatów 

dotychczasowych zadań. Krytyczna i obiektywna ocena bieżących efektów działań jest 

niezbędna i może doprowadzić do sytuacji, w której uczestnicy procesu stwierdzą, że cały 

dotychczas wypracowany model należy przebudować ponownie, jednak pominięcie tego tak 

ważnego elementu procesu jakim jest ocena działań może spowodować, że całe 

przedsięwzięcie zakończy się niepowodzeniem.  

W Katowicach od roku 2013 budżet prowadzony jest równocześnie w układzie 

obligatoryjnym tj. zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz fakultatywnym - 

zadaniowym. Jest on zgodny z założeniami wynikającymi z planów długoterminowych 

(Wieloletniej Prognozy Finansowej, Strategii Rozwoju Miasta), jak również z rocznym 

budżetem w ujęciu klasycznym. Budżet miasta Katowice jest prezentowany w ten sposób 

zarówno na etapie projektu jak i po jego uchwaleniu oraz w trakcie realizacji. Część 

obowiązująca obejmuje uchwałę wraz z załącznikami, część objaśniająca m.in. opis 

dochodów wg źródeł i wydatków w układzie zadaniowym. 

 

W budżecie miasta Katowice dochody i wydatki w części dotyczącej zadań finansowanych 

lub współfinansowanych dotacją z budżetu państwa są opracowywane w układzie 

zadaniowym, w szczegółowości do działań, począwszy od składania materiałów do projektu 

budżetu państwa (druki BZ, w tym przy wykorzystaniu aplikacji elektronicznej BUZA), 

poprzez planowanie źródeł dochodów i wydatków w budżecie Miasta zgodnie z podziałem 

środków przekazanym w decyzjach Wojewody Śląskiego, kończąc na składanej 

do dysponenta środków (Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) sprawozdawczości (niezależnie 

od sprawozdawczości budżetowej) obejmującej prezentację zrealizowanych wydatków 

w podziale na działania, z wyliczeniem określonych mierników. Powyższe działania zmuszają 

do podejmowania prac koncepcyjnych dotyczących budowania modeli budżetu zadaniowego 

oraz oceny przydatności mierników i wskaźników w osiąganiu założonych celów. Prowadzą 

do jednego ważnego wniosku, że konieczne jest objecie budżetem zadaniowym całej sfery 



finansowanej ze środków publicznych, w tym także podmiotów tworzonych przez samorządy 

(instytucje kultury). 

 

W ramach zadań własnych Miasta wdrożenie budżetu zadaniowego w obecnym stanie 

prawnym finansów publicznych, wymagało zbudowania od podstaw systemu zarządzania 

przez cele, dostosowanego do konkretnych potrzeb Miasta na prawach powiatu, które oprócz 

zadań obowiązkowych ma możliwość realizowania zadań fakultatywnych i co z tym związane 

prawo do podejmowania decyzji o alokacji środków budżetowych. Nie bez znaczenia jest 

również stopień rozwoju instytucjonalnego jednostki podejmującej się zbudowania nowego 

systemu budżetowania, dlatego na samym wstępie zanim rozpoczęto prace przygotowawcze 

(do pierwszego budżetu zadaniowego) przeprowadzono kompleksowe szkolenia pracowników 

(w Urzędzie i w jednostkach) w zakresie budżetu zadaniowego z elementami kontroli 

zarządczej, planowania w oparciu o koncepcję SMART oraz obsługi praktycznej wdrażanych 

aplikacji w celu wyrównywania poziomu wiedzy pracowników, ale przede wszystkim 

zainicjowania u wszystkich uczestników nowego sposobu myślenia o zarządzaniu środkami 

na wydatki publiczne. Strukturę budżetu zadaniowego oparto na trzystopniowym układzie 

celów (z odpowiednio zdefiniowanymi miernikami): 

- strategicznych - dla wszystkich dysponentów podstawą do konstruowania zadań 

w budżecie, niezależnie od ustaw kompetencyjnych są kierunki rozwoju Miasta 

wynikające z dokumentu „Katowice 2020 Strategia Rozwoju Miasta” (uchwała nr 

LII/1068/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie strategii rozwoju miasta 

Katowice), w tym przyjęte cele strategiczne i wyznaczone kierunki (priorytety) 

działania, która to Strategia stanowi punkt odniesienia przy wyznaczaniu kierunków 

i celów zamierzonego działania, stanowiąc jednocześnie punkt do którego działanie 

jest skierowane lub określając skutek tego działania (mierniki stopnia oddziaływania 

i realizacji), 

- długookresowych – definiowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej 

(mierniki stopnia realizacji), 

- operacyjnych – przypisanych do poszczególnych priorytetów odpowiadających 

zadaniom, których realizacja ma zapewnić osiągnięcie celów Strategii (mierniki 

produktu rezultatu oraz poziomu wydatków). 
 

We wstępnym etapie tworzenia systemu określono podstawowe założenia koncepcyjne, które 

stanowią bazę (wytyczne) dla administratorów i uczestników systemu: 

- podstawą funkcjonowania systemu jest zastosowanie podejścia zarządczego w ramach 

zdefiniowanych obszarów działalności operacyjnej Urzędu Miasta i jednostek 

organizacyjnych Miasta, 

- budżet zadaniowy jest jednym z elementów składowych wdrażanego kompleksowego 

Systemu planowania budżetu i zarządzania jego zmianami oraz planowania 

i zarządzania zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej, integralną częścią tego 

systemu jest wydzielony moduł planowania i zarządzania finansami jednostek 

oświatowych (prowadzony także w układzie zadaniowym), 

- budżet zadaniowy nie powinien powielać informacji prezentowanych w układzie 

klasyfikacji budżetowej i ograniczać się do pomiaru rozmiarów wydatków 

publicznych,  

- obecnie obowiązujące w finansach publicznych: konwencja kasowa służąca do 

ewidencji stopnia wykonania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz zasada generalna dotycząca zakazu funduszowania, pozwalają na 

stosowanie miar efektywności tylko w odniesieniu do nielicznych zadań i mogą 
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dotyczyć tylko tych obszarów działalności publicznej generujących dochody, które 

zgodnie z odrębnymi przepisami powinny być wydatkowane na imiennie wskazane 

zadania (np. wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych lub wszelkiego 

rodzaju dotacje celowe i płatności ze środków europejskich), 

- wydatki/koszty zarządzania zadaniami (w tym wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki/koszty 

ogólne) należy w miarę możliwości przypisywać do konkretnych zadań bezpośrednich, 

- podobne zadania należy ze sobą łączyć, 

- identyfikację zadań (obszarów działalności operacyjnej) oraz zdefiniowanie celów, 

mierników i wskaźników należy ustalić w oparciu o propozycje zgłoszone przez 

dysponentów, 

- zdefiniowanie mierników i wskaźników (bazowych i docelowych) dla zadań 

długookresowych, 

- testowanie wskaźników według koncepcji SMART, 

- opracowanie klasyfikacji układu zadaniowego dla zadań własnych w oparciu o zasadę, 

że najmniejszym identyfikowanym obszarem jest zadanie (szczegółowość), 

- zdefiniowanie powiązań klasyfikacji zadań własnych z klasyfikacją budżetu 

zadaniowego państwa (konieczne w przypadku otrzymywania dotacji z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań własnych), 

- zbudowanie wielowymiarowego układu prezentacji danych, w którym jedno zadanie 

może być realizowane przez kilku dysponentów (np. programy z udziałem środków 

europejskich) w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej, ale także układów 

dostarczających informacji ile zadań jest realizowanych w ramach jednego paragrafu 

klasyfikacji budżetowej, 

- określenie metod uzgodnień wysokości dochodów/przychodów oraz 

wydatków/kosztów w układzie zadaniowym odpowiednio z danymi agregowanymi 

wg klasyfikacji budżetowej przy założeniu, że sumy globalne dla poszczególnych 

układów (zadaniowego i wg klasyfikacji budżetowej) są sobie równe (układ porównawczy 

weryfikujący), 

- osiągnięcie zgodności danych prezentowanych w zakresie wykonania 

dochodów/wydatków ujętych w układzie zadaniowym, wg klasyfikacji budżetowej 

i w sprawozdawczości finansowej poprzez wdrożenie funkcjonalności pozwalającej 

na przesyłaniu danych (dotyczących wielkości planowanych i wykonanych) pomiędzy 

systemami informatycznymi: finansowo-księgowymi, sprawozdawczości budżetowej, 

oraz docelowo sprawozdawczości w ujęciu zadaniowym, 

- wprowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu zadaniowego, 

- raportowanie o poziomie realizacji zadań przez dysponentów środków do dysponenta 

głównego (organu wykonawczego) – Zarządu Miasta, 

- wypracowanie procedury sprawozdawczości w układzie zadaniowym, gromadzenie 

danych o wskaźnikach i porównywalności w czasie (statystyka), 

- analiza danych budżetu zadaniowego opracowanie metody weryfikacji celów, 

mierników i wskaźników, 

- podjęcie czynności dla wdrożenia modelu umożliwiającego alokację zasobów 

opartych na innych wskaźnikach niż na miarach efektywności, 

- podjęcie czynności dla zdefiniowania wskaźników efektywności oraz alokacji 

zasobów bazujących na tych wskaźnikach. 



 

Budowę Systemu planowania budżetu i zarządzania jego zmianami oraz planowania 

i zarzadzania zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparto na aplikacji firmy 

Krakfin pracującej w technologii internetowej. Funkcję Administratorów Systemu sprawują 

wyznaczeni pracownicy w Wydziale Budżetu Miasta oraz w Wydziale Edukacji natomiast 

uczestnikami Systemu są kierownicy i uprawnieni pracownicy komórek organizacyjnych 

Urzędu Miasta (w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi i realizacji zadań własnych 

i zleconych) oraz kierownicy i uprawnieni pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta.  

Program umożliwia prezentowanie planu finansowego przez każdego dysponenta równolegle 

w dwóch układach – tradycyjnym (w podziale na działy, rozdziały i paragrafy) oraz 

zadaniowym z funkcją formułowania zadań, celów i mierników. Pozwoliło to na ewolucyjne 

przejście od budżetu w układzie rodzajowym, zgodnym ze sprawozdawczością budżetową 

(w szczegółowości klasyfikacji budżetowej) do prezentacji zadaniowej planu. 

Dysponenci posługując się aplikacją firmy Krakfin mają możliwość określania celów, 

formułowania zadań, podziału środków w ramach zadania na paragrafy klasyfikacji 

budżetowej oraz określania mierników realizacji celów. Z uwagi na brak możliwości 

korzystania ze zdefiniowanego katalogu konstrukcja budżetu zadaniowego oparta jest na 

inwencji i współpracy poszczególnych dysponentów środków z Wydziałem Budżetu Miasta 

celem zachowania spójności całego dokumentu. Program umożliwia również określanie dla 

każdego zadania ujętego w wieloletniej prognozie finansowej limitu wydatków 

w poszczególnych latach.  

Aplikację do tworzenia budżetu zadaniowego wykorzystują wszyscy dysponenci środków 

budżetowych (komórki organizacyjne Urzędu Miasta, pozostałe jednostki budżetowe oraz zakłady 

budżetowe). Do systemu nie zostały włączone instytucje kultury jednak w zarządzeniach 

Prezydenta Miasta w sprawie dotacji z budżetu Miasta Katowice dla samorządowych 

instytucji kultury instytucje ubiegające się o przyznanie dotacji obowiązane są do 

przedkładania programu działalności na dany rok budżetowy uwzględniającego zadania 

statutowe zaplanowane do realizacji. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest 

plan finansowy instytucji ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji 

organizatora przedstawiony w podziale na planowane przez instytucje zadania. 

Docelowo program ma stanowić kompletne narzędzie do planowania i zarządzania budżetem 

Miasta, w tym zatwierdzania zmian dokonywanych przez dysponentów przez Zarząd, przy 

czym dane będą przekazywane z różnych poziomów wyłącznie w wersji elektronicznej. 

Obecnie w module eksploatowanym przez Wydział Edukacji sporządzane są Arkusze 

Organizacyjne Szkół przez wszystkie jednostki oświatowe Miasta, tym samym zaprzestano 

stosowania dotychczasowych różnych aplikacji i rozwiązań. Stworzenie i wdrażanie Systemu 

jest przedsięwzięciem skomplikowanym ze względu na szerokie spektrum obszarów 

działalności Miasta, a niektóre jego elementy mogą być wprowadzone tylko w określonym 

momencie roku budżetowego co powoduje, że obecnie nadal niektóre procesy (czynności) są 

wykonywane przez dysponentów także w tradycyjnym obiegu papierowym wytworzonym 

w innym systemie informatycznym. Wykonywanie tej samej pracy w różnych systemach 

stanowi dodatkowe obciążenia pracą co jest nieuniknione tym bardziej, że Miasto tworzy 

System od podstaw w oparciu o własną wiedzę, doświadczenia i zasoby kadrowe (zatrudnienie 

nie uległo zwiększeniu) oraz dostępne opracowania dla budżetu zadaniowego państwa, a przy tym 

prowadzona jest bieżąca działalność. 

 

Wdrażanie budżetu zadaniowego w Mieście jest procesem ciągłym nastawionym na coraz 

precyzyjniejsze formułowanie zadań, przypisywanie im mierników, badanie stopnia 



odchylenia od wyznaczonego poziomu. Zakłada się, że proces budowy budżetu zadaniowego 

w Katowicach w modelowym jego kształcie będzie rozciągnięty w czasie co może trwać kilka 

lat z tego względu, że prawidłowe ustalenie wskaźników realizacji celów i wykonania zadań 

ma dla sprawnego działania budżetu zadaniowego znaczenie kluczowe. To dobór wskaźników 

decyduje o sposobie realizacji zadań publicznych gdyż dążenie do osiągnięcia założonego 

rezultatu determinuje podejmowane działania. Docelowo budżet zadaniowy winien przynieść 

efekt takiej alokacji środków, aby w sposób prosty można było odpowiedzieć na pytanie jaki 

cel chcemy osiągnąć, a po zrealizowaniu zadania czy poniesione nakłady były adekwatne do 

uzyskanych efektów. Celem pełnej analizy samorządy powinny mieć możliwość porównania 

efektywności wydatkowanych środków co będzie możliwe po wprowadzeniu nie tyle 

obligatoryjności budżetu zadaniowego ile pewnego rodzaju ujednolicenia nazewnictwa 

i mierników stosowanych do pomiaru realizacji. Według dostępnych informacji zamierzeniem 

Ministerstwa Finansów jest stworzenie dla samorządów (przy wykorzystaniu środków unijnych) 

modelu budżetu zadaniowego jednocześnie powiązanego z wieloletnimi prognozami 

finansowymi. W konsekwencji powinno to przynieść efekt w postaci możliwości 

porównywania realizacji zadań i kosztów jednostkowych pomiędzy samorządami oraz 

budowy prognoz finansowych uwzględniających automatycznie w latach następnych skutki 

wprowadzania nowych zadań do budżetu lub zmiany wartości realizowanych. 

Reasumując, założenia przyjęte na początku wdrażania procesu nie uległy zmianie i są 

konsekwentnie realizowane. Proces ten jest pracochłonny i czasochłonny, a do jego 

wprowadzenia niezbędne jest zaangażowanie i współpraca wszystkich pracowników Urzędu 

Miasta i jednostek organizacyjnych. Jednak w obecnym stanie prawnym budżet zadaniowy 

wciąż jest jedynie budżetem równoległym do budżetu tradycyjnego, stanowi jego 

uzupełnienie i nierzadko napotyka na trudności związane z jego praktycznym stosowaniem, 

zwłaszcza wobec braku wsparcia ze strony prawnej czy też organizacyjnej. Podkreślić 

również należy, iż zadania realizowane przez poszczególnych dysponentów środków 

budżetowych często pokrywają się z działami klasyfikacji budżetowej, jednak i w takich 

przypadkach dokłada się starań by wytypować strategiczne mierniki oraz wyznaczyć cele 

i zadania. Ponadto niezwykle istotnym jest fakt, iż budżet zadaniowy jest bardziej czytelny 

i przejrzysty dla mieszkańców Miasta i wszystkich zainteresowanych. Na jego podstawie (bez 

operowania klasyfikacją budżetową wymagającą specjalistycznej wiedzy) sporządzono po raz pierwszy 

informację dot. budżetu na 2016 rok tzw. „Budżet w pigułce” dzięki czemu promowana jest 

jednocześnie prezentacyjna forma budżetu zadaniowego. Jednak główną ideą budżetu 

zadaniowego jest efektywniejsze wydatkowanie pieniędzy publicznych do czego Miasto 

sukcesywnie dąży. 
 

 

Katowice 5 lipca 2016 r. 

 

 

 


