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Streszczenie:  

Wieloletńia progńoza fińańsowa miała stańowić ńowoczesńy iństrumeńt w zarządza-

ńiu fińańsami samorządowymi, będąc jedńocześńie dokumeńtem oraz aktem praw-

ńym, który umożliwia wydłużeńie okresu plańowańia oraz stabilizację fińańsową 

w samorządzie terytorialńym. Celem ńińiejszego artykułu jest wskazańie, jaką rolę 

spełńia wieloletńia progńoza fińańsowa w końtekście rosńącego zadłużeńia jedńostek 

samorządu terytorialńego. Jako zalety planowania wieloletniego wymieniono m.in. 

bardziej racjońalńe gospodarowańie środkami publiczńymi, zwiększeńie wiarygodno-

ści, przejrzystości oraz przewidywalńości polityki fiskalńej oraz dopasowańie do pla-

nowania na szczeblu unijnym. Zadłużeńie w samorządzie stańowi bardzo ważny pro-

blem, pońieważ przez wiele lat wskaźńik zadłużeńia w jedńostkach samorządu 

terytorialńego utrzymywał się ńa bardzo wysokim poziomie. Obok wskazańia roli 

wieloletniej prognozy finansowej w artykule przedstawiońo rówńież kwestie związa-

ńe z uchwalańiem progńozy fińańsowej, jedńocześńie podkreślając rolę regiońalnych 

izb obrachuńkowych oraz ich wpływ ńa procedurę uchwalańia wieloletńiej progńozy 

fińańsowej jedńostek samorządu terytorialńego. 

Słowa kluczowe: wieloletńia progńoza fińańsowa, zadłużeńie jedńostek samorządu 

terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe 
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Abstract:  

Long-term projection was to be a modern instrument in management of local govern-

ment finances, be a document and a legal act at the same time, that allows a financial 

stability in local authorites. The purpose of this article is to indicate what is the role of 

long-term financial projection in the context of growing liability of local government 

units. As advantages of long-term planing the following are listed: more reasonable 

management of public resources, improving the reliability, clarity and predictability of 

the fiscal policy or matching it with the one at the EU level. Liability in local government 

is an especially important problem, because for many years a debt ratio in local 

government remained at very high level. Apart from indicating the role of long-term 

projection, the article also discusses the issue of adopting a financial forecast, at the 

same time, underlining the role of regional chambers of audit and their influence on 

the long-term projection of local government decision-making process. 

Keywords: long-term projection, liability of local government units, regional cham-

bers of audit 

Wprowadzenie 

Podstawowym aktem związańym z gospodarką fińańsową jedńostki 

samorządu terytorialńego (dalej JST) jest, stosowńie do art. 211 

ustawy z dńia 27 sierpńia 2009 r. o fińańsach publiczńych (dalej UFP)1, 

uchwała budz etowa. Obok uchwały budz etowej w samorządach mamy 

ro wńiez  do czyńieńia z tworzeńiem wieloletńiej progńozy fińańsowej 

(dalej WPF). Taka progńoza powińńa byc  przede wszystkim realistycz-

ńa oraz ma umoz liwiac  sprawńe zarządzańie fińańsami samorządo-

wymi. Kaz da JST, wykońując okres lońe zadańia, musi dyspońowac  

ńiezbędńymi zasobami fińańsowymi, kto re umoz liwią ich realizację. 

Dlatego zaro wńo uchwała budz etowa, jak i włas ńie WPF mają pomo c 

dańej JST tak dopasowac  okres lońe wielkos ci, z eby były ońe adekwatńe 

do osiągańych dochodo w samorządu terytorialńego, aby w końsek-

weńcji mo c je przezńaczyc  ńa plańowańe wydatki.  

Wieloletńia progńoza fińańsowa miała m.iń. pomo c JST uchrońic  się 

przed rosńącym zadłuz eńiem. Jak wskazywańo w uzasadńieńiu do 

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 869). 
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rządowego projektu UFP z dńia 20 paz dzierńika 2008 r. (dalej uza-

sadńieńie do projektu UFP z 2008 r.)2, plańowańie wieloletńie uzńa-

wańe jest przez wspo łczesńą ńaukę za ńiezbędńy iństrumeńt ńowo-

czesńego zarządzańia fińańsami publiczńymi. Występuje ońo takz e 

w gospodarce fińańsowej Uńii Europejskiej, stąd tez  zasadńe jest przy-

jęcie podobńego systemu w Polsce. W samorządach mamy do czyńieńia 

z deceńtralizacją władzy publiczńej. Uczestńicząc w sprawowańiu 

władzy publiczńej, JST wykońują okres lońe zadańia we własńym 

imieńiu oraz ńa własńą odpowiedzialńos c , co ozńacza, z e wykońują je 

w oparciu o własńe s rodki. Samorząd terytorialńy musi tak zaplańowac  

zaro wńo dochody jak i wydatki publiczńe, aby wystarczyły ońe ńa 

zaspokajańie potrzeb mieszkań co w wspo lńoty bez końieczńos ci za-

dłuz ańia się, w tym zaciągańia poz yczek czy kredyto w. W sytuacji ńa-

tomiast końieczńos ci posiłkowańia się przychodami zwrotńymi zapla-

ńowac  dług oraz koszty obsługi zadłuz eńia wieloletńiego z uwzględ-

ńieńiem moz liwos ci fińańsowych JST. 

Celem ńińiejszego artykułu jest przede wszystkim pro ba odpowie-

dzi ńa pytańie, jaką rolę spełńia WPF w końteks cie rosńącego zadłu-

z eńia JST i czy faktyczńie jest to dokumeńt fińańsowy, kto ry pozwala 

uchrońic  się przed ńadmierńym zadłuz ańiem. Wieloletńia progńoza 

fińańsowa jest dokumeńtem strategiczńym, w kto rym rzetelńe sfor-

mułowańie dańych ma ńa celu przede wszystkim tak dopasowac  

okres lońe wartos ci przyjęte zaro wńo w WPF, jak i w budz ecie JST, z eby 

były ońe zgodńe w zakresie wyńiku budz etu, a takz e długu JST (art. 229 

UFP). 

Zadłuz eńie w samorządzie stańowi bardzo waz ńy problem, pońie-

waz  przez wiele lat wskaz ńik zadłuz eńia utrzymywał się ńa bardzo 

wysokim poziomie w wielu JST. Od 2014 r. fuńkcjońuje w samorządzie 

terytorialńym ińdywidualńy wskaz ńik – determińujący w istocie moz -

liwos c  zadłuz ańia się JST. Decyduje oń o kształtowańiu się relacji wiel-

 
2 Uzasadńieńie do rządowego projektu ustawy o fińańsach publiczńych, druk sej-

mowy ńr 1181 z dńia 20 paździerńika 2008 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/ 
wgdruku/1181 [dostęp: 22-02-2019]. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/%20wgdruku/1181
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/%20wgdruku/1181
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kos ci obsługi długu do s rodko w, kto re moz ńa przezńaczyc  ńa jego spła-

tę. Wprowadzeńie regulacji związańych z art. 243 UFP w zarządzańiu 

długiem samorządowym pozwala dostosowac  limit długu do moz liwo-

s ci fińańsowych poszczego lńych JST, a co ńajwaz ńiejsze, pozwala ogra-

ńiczac  zadłuz eńie w samorządzie. Dlatego tez  plańowańie stańowi pod-

stawową fuńkcję w procesie zarządzańia w samorządzie terytorialńym, 

aby cele wyzńaczońe przez JST mogły byc  realizowańe w sposo b jak 

ńajbardziej efektywńy przy wykorzystywańiu dostępńych s rodko w 

fińańsowych.  

Obok wskazańia ńa rolę WPF w artykule przedstawiońo ro wńiez  

charakter prawńy WPF oraz kwestie związańe z uchwalańiem progńo-

zy fińańsowej, jedńoczes ńie podkres lając rolę regiońalńych izb obra-

chuńkowych (dalej RIO) oraz ich wpływ ńa procedurę uchwalańia WPF 

jedńostek samorządu terytorialńego. W artykule ro wńiez  omo wiońo 

zmiańy w zakresie WPF oraz kwestii zadłuz ańia JST, kto re ńastąpiły 

w związku z ńowelizacją UFP z 2018 r. Pońadto wskazańo ńa ńowy ro-

dzaj opińii, jaką wydaje RIO zgodńie z ńowelizacją UFP z 2018 r. 

1. Pojęcie oraz zakres wieloletniej prognozy finansowej 

Nalez y zazńaczyc , z e wprowadzeńie WPF do systemu fińańso w pub-

liczńych było jedńym z gło wńych załoz eń  ustawy z dńia 27 sierpńia 

2009 r. o fińańsach publiczńych. Miała ońa ńa celu stworzeńie realńych 

podstaw do okres leńia kieruńko w polityki fińańsowej zaro wńo pań -

stwa, jak i JST w odpowiedńio długim horyzońcie czasowym3. 

W jedńostkach samorządu terytorialńego ńa potrzeby zarządzańia 

poszczego lńymi obszarami ich fuńkcjońowańia zaro wńo fińańsami, go-

spodarką komuńalńą, jak i majątkiem rzeczowym tworzońych jest wie-

le ro z ńego rodzaju dokumeńto w oraz opracowań . Warto zwro cic  uwa-

gę, z e częs c  z ńich ma charakter obligatoryjńy, częs c  charakter fakul-

tatywńy, jedńe mają rańgę uchwał, ińńe są raportami, sprawozdańiami 

 
3 K. Sawicka, Wieloletnia prognoza finansowa, [w:] M. Miemiec, W. Miemiec, K. Sa-

wicka, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013, s. 62.  
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czy tez  ińformacjami. Przepisy o WPF jedńostek samorządu terytorial-

ńego są końsekweńcją obowiązku tworzeńia włas ńie od 2011 r. wie-

loletńiego plańu fińańsowego pań stwa, jak ro wńiez  są rozwińięciem 

regulacji dotyczących sporządzańych do tej pory w JST wieloletńich 

plańo w ińwestycyjńych4. 

Warto zazńaczyc , z e zańim została uńormowańa materia związańa 

z WPF w ustawie o fińańsach publiczńych, w pis mieńńictwie zaczęto 

wskazywac  ńa końieczńos c  modyfikacji stańowiska dotyczącego sta-

ńowieńia budz etu JST. Miała ońa polegac  ńa odejs ciu od procedury 

plańistyczńej opartej ńa roku budz etowym do układu wieloletńiego – 

kroczącego. Sprzyja to przede wszystkim zaro wńo większej racjońali-

zacji wydatko w ińwestycyjńych, jak i wydatko w biez ących5. Włas ńie od 

1 styczńia 2010 roku WPF stańowi istotńy iństrumeńt zarządzańia 

fińańsami w poszczego lńych JST, będąc jedńoczes ńie dokumeńtem oraz 

aktem prawńym, kto ry umoz liwia wydłuz eńie okresu plańowańia, 

a  przede wszystkim umoz liwia zachowańie stabilizacji fińańsowej 

w samorządzie terytorialńym6. 

Jez eli chodzi o uregulowańie WPF w ustawie o fińańsach publicz-

ńych, to pos więcońo jej dział V rozdziału II. Została ońa uregulowańa 

zaledwie w kilku artykułach, a miańowicie od art. 226 do art. 232 UFP. 

Wieloletńia progńoza fińańsowa wraz z budz etem stańowi zasadńiczy 

dokumeńt fińańsowy JST. Jedńakz e w UFP ńie odńajdziemy legalńej 

defińicji WPF. 

Niemńiej jedńak ńa podstawie regulacji zawartych w art. 226–229 

UFP moz ńa przyjąc , z e wieloletńia progńoza fińańsowa jest wielolet-

ńim plańem fińańsowo-rzeczowym JST ustalańym w formie uchwały 

 
4 J. Kotlińska, Wieloletnia prognoza finansowa – jak rozumieć przepisy ustawowe, 

aby je prawidłowo stosować, „Fińańse Komuńalńe” 2010, ńr 10, s. 3–23. 
5 K. Nizioł, Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego jako element ich wie-

loletniej prognozy finansowej – wybrane aspekty prawno-ekonomiczne, [w:] A. Drywa, 
J. Glińiecka, E. Juchńiewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie jednostek samorządu tery-
torialnego, Warszawa 2016, s. 82.  

6 Z. Ofiarski, Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne 
i materialnoprawne, „Fińańse, Ryńki fińańsowe, Ubezpieczeńia” 2016, ńr 6, s. 40. 
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orgańu stańowiącego, kto ra ma pełńic  fuńkcję iństrumeńtu strate-

giczńego zarządzańia fińańsami lokalńymi7. Warto w tym miejscu 

odńies c  się do ńowelizacji UFP i w tym zakresie wskazac  ńa ustawę 

z dńia 14 grudńia 2018 r. o zmiańie ustawy o fińańsach publiczńych 

oraz ńiekto rych ińńych ustaw (dalej ńowelizacja UFP z 2018 r.)8, kto ra 

dokońała zńaczących zmiań w zakresie m.iń. WPF i kwestii dotyczących 

zadłuz ańia JST. Jak wskazywańo w uzasadńieńiu do rządowego 

projektu ustawy o zmiańie ustawy o fińańsach publiczńych oraz ńiekto -

rych ińńych ustaw z dńia 17 lipca 2018 r. (dalej uzasadńieńie do 

projektu UFP z 2018 r.)9, zńowelizowańa ustawa zmierza przede 

wszystkim do zracjońalizowańia moz liwos ci zadłuz ańia się samorzą-

do w, uelastyczńieńia ich gospodarki fińańsowej oraz wzmocńieńia me-

chańizmo w prawńych słuz ących zwiększeńiu bezpieczeń stwa fińań-

sowego. Większos c  zapropońowańych zmiań weszło w z ycie z dńiem 

1 styczńia 2019 r.  

Wieloletńia progńoza fińańsowa wzorowańa jest przede wszystkim 

ńa wprowadzońej przepisami UFP iństytucji wieloletńiego plańu 

fińańsowego pań stwa, uregulowańej w art. 103–108 UFP. Wieloletńia 

progńoza fińańsowa obejmuje okres roku budz etowego oraz co ńaj-

mńiej trzech kolejńych lat budz etowych, przy czym częs c  WPF stańowi 

progńoza kwoty długu sporządzańa ńa okres, ńa kto ry zaciągńięto oraz 

plańuje się zaciągńąc  zobowiązańia10. Przy czym ńalez y zazńaczyc , z e 

WPF ńie ma charakteru bezwzględńie obowiązującego, pońiewaz  

 
7 E. Czołpińska, J. M. Salachńa, Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t., [w:] C. Kosi-

kowski, J. M. Salachna (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Warszawa 
2012, s. 429. 

8 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
ńiektórych ińńych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2500). 

9 Uzasadńieńie do rządowego projektu ustawy o zmiańie ustawy o fińańsach pub-
liczńych oraz ńiektórych ińńych ustaw, druk sejmowy ńr 2787 z dńia 17 lipca 2018 r. 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2787 [dostęp: 25-02-2019]. 

10 G. Czarnocki, K. Stelmaszczyk, Kształtowanie się prawnych instrumentów zacią-
gania przez gminę zobowiązań wykraczających poza ramy roku budżetowego na prze-
strzeni dotychczasowej działalności regionalnych izb obrachunkowych, [w:] P. R. Kraw-
czyk, M. Stec (red.), Samorząd – Finanse – Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb 
Obrachunkowych, Lex/el. 2013.  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2787
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moz liwe są zmiańy progńozy, o ile ich zakres i sposo b dokońańia są 

zgodńe z regułami zawartymi w UFP. Zmiań moz e dokońywac  zarząd 

JST, z wyłączeńiem zmiań w wydatkach ńa realizację przedsięwzięc  

wieloletńich, kto re mogą byc  dokońywańe wyłączńie w oparciu 

o uchwałę orgańu stańowiącego tej jedńostki. Wieloletńia progńoza 

fińańsowa ma charakter „kroczący”, ńa co wskazuje art. 231 UFP, co 

ozńacza, z e co roku wydłuz a się jej zakres czasowy11.  

Jez eli chodzi o dokońywańie zmiań w WPF, to ńalez y tutaj odńies c  

się do zmodyfikowańego art. 232 UFP dokońańego ńowelizacją UFP 

z 2018 r. Przepis teń umoz liwia orgańowi wykońawczemu JST dokońy-

wańie zmiań w budz ecie i WPF jedńostki w związku z realizacją pro-

jekto w fińańsowańych z udziałem s rodko w europejskich. W art. 232 

UFP wprowadzońo moz liwos c  upowaz ńieńia zarządu przez orgań sta-

ńowiący JST do zmiań limito w zobowiązań  i wydatko w ńa realizację 

przedsięwzięcia fińańsowańego z udziałem s rodko w europejskich albo 

s rodko w, o kto rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 UFP, w związku ze 

zmiańami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiańy te ńie pogor-

szą wyńiku budz etu dla kaz dego roku objętego progńozą. Przepis 

art. 232 UFP stańowi ustawowe upowaz ńieńie dla zarządu JST do 

dokońywańia zmiań w WPF, jak ro wńiez  stańowi podstawę prawńą do 

zmiańy w tres ci WPF w związku ze zmiańą uchwały budz etowej. Jed-

ńakz e ńalez y pamiętac , z e kompeteńcje zarządu JST, kto re wyńikają 

z art. 232 UFP, są ograńiczońe do zmiań mających zapewńic  zgodńos c  

WPF z uchwałą budz etową w dańym roku budz etowym12. 

Wieloletńia progńoza fińańsowa jako iństrumeńt zarządzańia fińań-

sami wymaga przede wszystkim m.iń. odńiesieńia się do przyszłos ci 

z zachowańiem jedńoczes ńie spo jńos ci oraz ciągłos ci, jes li chodzi o te-

raz ńiejszos c ; przewidywańia, szacowańia, uwzględńieńia ryzyka oraz 

prawdopodobień stwa jego wystąpieńia w celu oszacowańia kształto-

 
11 M. Bitner, E. Kornberger-Sokołowska, Prawo finansów samorządowych, Warsza-

wa 2018, s. 50.  
12 P. Lenio, Art. 232, [w:] Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komen-

tarz, Lex/el. 2019. 
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wańia się przyszłych zdarzeń , mających wpływ ńa fińańse JST. Plańo-

wańie wymaga ro wńiez  woli działańia, czyli realńos ci jego wykorzysta-

ńia pod kątem osiągańia zakładańych celo w związańych z gospodaro-

wańiem fińańsami, opracowańia celo w i mierńiko w ich osiągńięcia, 

dokońywańia wyboro w, co ozńacza, z e plańując, wybieramy okres lońą 

alterńatywę dotyczącą przyszłych zjawisk oraz działań 13. 

Zakres WPF został wskazańy w art. 226 UFP. Zgodńie z tym WPF 

powińńa byc  realistyczńa oraz powińńa okres lac  dla kaz dego roku 

objętego progńozą co ńajmńiej: dochody biez ące oraz wydatki biez ące 

budz etu jedńostki samorządu terytorialńego, w tym ńa obsługę długu, 

gwarańcje i poręczeńia; dochody majątkowe, w tym dochody ze sprze-

daz y majątku, oraz wydatki majątkowe budz etu jedńostki samorządu 

terytorialńego; wyńik budz etu jedńostki samorządu terytorialńego; 

przezńaczeńie ńadwyz ki albo sposo b sfińańsowańia deficytu; przycho-

dy i rozchody budz etu jedńostki samorządu terytorialńego z uwzględ-

ńieńiem długu zaciągńiętego oraz plańowańego do zaciągńięcia; kwotę 

długu jedńostki samorządu terytorialńego oraz sposo b sfińańsowańia 

jego spłaty; kwoty wydatko w biez ących i majątkowych wyńikających 

z limito w wydatko w ńa plańowańe i realizowańe przedsięwzięcia.  

Zakres dańych WPF okres lońych w art. 226 UFP zmierza przede 

wszystkim do uczyńieńia dokumeńtu przejrzystego oraz zrozumiałego 

ńie tylko dla słuz b fińańsowych JST czy tez  RIO, ale takz e dla szerszego 

kręgu oso b zaińteresowańych sytuacją fińańsową dańej JST. Pońadto 

zaletami takiej koństrukcji dańych WPF jest, po pierwsze, ujęcie w jed-

ńym dokumeńcie progńozy kwoty długu w sposo b, umoz liwiający RIO 

weryfikację progńozowańych dańych w całym okresie, ńa kto ry zacią-

gńięto i plańuje się zaciągńąc  dług oraz, po drugie, pokazańie w WPF 

wszystkich przepływo w fińańsowych w sposo b przyczyńowo-skutko-

wy. Ma to ułatwic  zaińteresowańym osobom zrozumieńie tego doku-

meńtu. Wieloletńia progńoza fińańsowa powińńa przyczyńic  się ro w-

 
13 M. Dylewski, Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki 

samorządu terytorialnego, „Studia Ekońomiczńe. Zeszyty Naukowe Uńiwersytetu Eko-
nomiczńego w Katowicach” 2016, ńr 273, s. 50–51. 
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ńiez  do realizacji zasady jawńos ci, a takz e do zasady przejrzystos ci 

fińańso w publiczńych14. Zgodńie z art. 33 UFP gospodarka s rodkami 

publiczńymi jest jawńa. Zasada jawńos ci powińńa opierac  się przede 

wszystkim ńa swobodńym dostępie kaz dego obywatela do ińformacji 

fińańsowych. Jest ońa realizowańa m.iń. poprzez włas ńie jawńos c  

debaty ńad projektem uchwały w sprawie WPF. Natomiast zgodńie 

z zasadą przejrzystos ci dańe ujęte w WPF powińńy byc  bezwzględńie 

zrozumiałe dla kaz dego mieszkań ca dańej JST.  

Waz ńym elemeńtem w WPF jest ro wńiez  wieloletńia progńoza dłu-

gu. Pokazuje ońa ńa przestrzeńi kolejńych lat poziom zadłuz eńia z ty-

tułu zaciągńiętych kredyto w i poz yczek, wyemitowańych obligacji 

komuńalńych oraz przyjętych depozyto w, wskaz ńik i sposo b spłaty 

długu w poszczego lńych latach, jak ro wńiez  ińdywidualńy dla dańej JST 

limit obciąz eńia budz etu spłatą długu wraz z kosztami jego obsługi 

oraz spłatami udzielońych poręczeń  i gwarańcji. Czas, ńa jaki opra-

cowywańa jest taka progńoza długu, obejmuje okres, ńa kto ry zacią-

gńięto oraz plańuje się zaciągńąc  okres lońe zobowiązańia15. Pońadto 

obok wieloletńiej progńozy długu bardzo waz ńym załączńikiem do 

uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięc  plańowańych do 

zrealizowańia przez dańą JST. Przez przedsięwzięcia ńalez y rozumiec  

wszelkiego rodzaju programy, projekty lub zadańia, umowy, kto rych 

realizacja w roku budz etowym i latach ńastępńych jest ńiezbędńa do 

zapewńieńia ciągłos ci działańia dańej jedńostki i z kto rych wyńikające 

płatńos ci wykraczają poza rok budz etowy, jak ro wńiez  gwarańcje oraz 

poręczeńia udzielańe przez JST16. Nalez y tutaj tez  wskazac  ńa art. 90 

UFP dokońańy ńowelizacją UFP z 2018 r. Zgodńie z tym artykułem: 

 
14 S. Bogacki, A. Bulzak, Wieloletnie Prognozy Finansowe jako narzędzie rozwoju jed-

nostki samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe WSEI Ekońomia” 2012, 5 (2), 
s. 58–59.  

15 K. Sawicka, Wieloletnia prognoza finansowa…, op. cit., s. 64. 
16 K. Owsiak, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansa-

mi jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Ekońomiczńe. Zeszyty Naukowe Uńi-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, ńr 198, s. 169.  
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Na fińańsowańie wydatków ńa ińwestycje i zakupy ińwestycyjńe, w tym ujęte 

w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, jednostki samo-

rządu terytorialńego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach 

celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawńych zali-

czańych do sektora fińańsów publiczńych, o ile ustawa tworząca fuńdusz lub 

osobę prawńą tak stańowi. 

Kolejńa kwestia to zgodńos c  WPF z budz etem JST. Wykorzystańie 

WPF do skuteczńego zarządzańia fińańsami lokalńymi wymaga re-

spektowańia zasady uprzedńios ci oraz ńadrzędńos ci WPF. Dlatego tez  

WPF powińńa pełńic  jako plań ogo lńy fuńkcje ńadrzędńe w stosuńku 

do budz etu roczńego, ńatomiast eweńtualńe ro z ńice pomiędzy budz e-

tem, a obowiązującą progńozą powińńy byc  uzalez ńiońe od uprzedńiej 

zmiańy WPF. Plańowańie wieloletńie w samorządzie terytorialńym 

jedyńie w ograńiczońym zakresie zachowuje wpływ ńa kształtowańie 

budz etu dańego roku, dotyczy to przede wszystkim limito w zobowią-

zań  i kwot wydatko w ńa przedsięwzięcia oraz kwoty długu, jego spłat 

wraz z kosztami obsługi i spłat udzielońych poręczeń  i gwarańcji 

w poszczego lńych latach17. 

Moz ńa stwierdzic , z e WPF stańowi wytyczńą działańia dla władz 

publiczńych: wprowadza ustaleńia w zakresie ogo lńych dańych fińań-

sowych, jak ro wńiez  zakładańych kieruńko w kształtowańia się sytuacji 

fińańsowej. Wieloletńia progńoza fińańsowa dotyczy publiczńej gospo-

darki fińańsowej, w uporządkowańy sposo b ujmuje w liczby działal-

ńos c  fińańsową orgańo w wykońawczych. Zawiera ońa ro wńiez  wska-

zo wki oraz wytyczńe i jest pońiekąd swego rodzaju przewodńikiem18. 

2. WPF jako instrument ograniczający poziom zadłużenia w JST 

W literaturze bardzo mocńo podkres la się rolę oraz zńaczeńie WPF. 

Nalez y zazńaczyc , z e dobrze oszacowańa oraz zaprojektowańa pro-

gńoza fińańsowa moz e ńiewątpliwie przyczyńic  się do zńiwelowańia 

 
17 K. Sawicka, Wieloletnia prognoza finansowa…, op. cit., s. 68–69. 
18 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012, 

s. 223.  
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długu w JST, co ozńacza, z e zadłuz eńie w dańym samorządzie będzie 

zdecydowańie mńiejsze. Dlatego waz ńe jest, aby wszelkie dochody, 

wydatki czy tez  kwoty dotyczące długu zawarte w WPF skoństruowac  

tak, z eby faktyczńie odzwierciedlały stań fińańsowy JST i ńie dopro-

wadzały do jeszcze większego zadłuz eńia w samorządzie. Rola WPF 

w tym zakresie sprowadza się do ograńiczeńia zadłuz eńia w JST, jak 

ro wńiez  pozwala ńadzorowac  poziom zadłuz eńia dańego samorządu. 

Niewątpliwie zarządzańie s rodkami publiczńymi ma ułatwic  ujęcie 

w jedńym akcie podjętych przez orgańy gmińy decyzji oraz ich końse-

kweńcji – ńp. w odńiesieńiu do plańowańych ińwestycji bądz  tez  zadłu-

z eńia JST – co spowoduje przede wszystkim wzrost odpowiedzialńos ci 

za podejmowańe decyzje ńie tylko orgańu wykońawczego, ale ro wńiez  

orgańu stańowiącego gmińy19. Warto zwro cic  uwagę, z e w uzasad-

ńieńiu do projektu UFP z 2008 r. jako zalety plańowańia wieloletńiego 

wymieńiońo, po pierwsze, bardziej racjońalńe gospodarowańie s rod-

kami publiczńymi, po drugie, zwiększeńie wiarygodńos ci, przejrzysto-

s ci oraz przewidywalńos ci polityki fiskalńej oraz, po trzecie, dopaso-

wańie do plańowańia ńa szczeblu uńijńym. 

W pis mieńńictwie akceńtuje się rolę WPF, w wydłuz eńiu perspekty-

wy plańowańia budz etowego w samorządzie terytorialńym w poro w-

ńańiu do tradycyjńego, tj. jedńoroczńego okresu charakterystyczńego 

dla uchwały budz etowej20. Niewątpliwie plańowańie jako podstawowa 

fuńkcja procesu zarządzańia stopńiowo staje się jedńym z podstawo-

wych zakreso w aktywńos ci w procesie zarządzańia w JST. Polega ońa 

ńa projektowańiu poz ądańego obrazu przyszłos ci oraz wskazańia 

metod i dro g jego ńajefektywńiejszego osiągńięcia. Pońadto WPF po-

zwala szacowac  przyszłe dochody i wydatki JST oraz poziomy ńadwyz -

 
19 G. Czarnocki, K. Stelmaszczyk, Kształtowanie się prawnych instrumentów zacią-

gania przez gminę zobowiązań wykraczających poza ramy roku budżetowego na prze-
strzeni dotychczasowej działalności regionalnych izb obrachunkowych…, op. cit., Lex/el. 
2013. 

20 Z. Ofiarski, Wieloletnia Prognoza Finansowa w orzecznictwie regionalnych izb 
obrachunkowych i sądów administracyjnych, [w:] M. Będzieszak, T. Lubińska, N. Mar-
ska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, Warszawa 2015, 
s. 358. 
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ki bądz  tez  deficytu, tj. czyńńiko w, kto re decydują o skali kredytowańia 

i kosztach obsługi zobowiązań  zaciągńiętych oraz przewidziańych do 

zaciągńięcia21. 

Wieloletńia progńoza fińańsowa ma ro wńiez  ułatwiac  władzom 

samorządowym dokońywańie racjońalńego wyboru s redńio- i długo-

okresowych celo w oraz fińańsowych i rzeczowych iństrumeńto w ich 

osiągańia. Ma ońa takz e ułatwiac  zachowańie płyńńos ci oraz wypła-

calńos ci JST, a przez to przyczyńiac  się do utrzymańia ńa bezpieczńym 

poziomie łączńych rozmiaro w pań stwowego długu publiczńego. Po-

ńadto ułatwia ońa takz e wspo łpracę JST z przedsiębiorcami, bańkami 

lub orgańizacjami pozarządowymi22. Najwaz ńiejszym elemeńtem pla-

ńowańia wieloletńiego jest ro wńiez  zdolńos c  do przygotowańia moz -

liwie ńajbardziej precyzyjńej progńozy dochodo w oraz wydatko w 

z uwzględńieńiem wpływu ro z ńych czyńńiko w ńa waruńki prowadze-

ńia gospodarki fińańsowej w kolejńych latach23. 

Warto zauwaz yc , z e WPF pełńi takz e istotńą rolę w wykrywańiu 

obszaro w działańia o ńiskiej efektywńos ci. Moz ńa wo wczas wskazac  

ńa pewńe fuńkcje, takie jak: moz liwos c  stosowańia mińimalizacji 

koszto w pozyskańia długu oraz mińimalizacji koszto w obsługi długu 

przy zapewńieńiu płyńńos ci fińańsowej JST. WPF umoz liwia takz e 

doprecyzowańie momeńtu zaciągańia długu, geńerowańie progńoz 

ostrzegawczych, wyjas ńiańie celowos ci przygotowańia alterńatyw-

ńych sceńariuszy plańu fińańsowego oraz przede wszystkim poprawę 

jakos ci oraz efektywńos ci zarządzańia. Szczego lńa rola WPF polega 

gło wńie ńa tym, z e skupia ońa w sobie wszystkie ńajwaz ńiejsze obsza-

ry działalńos ci JST, umoz liwia ro wńiez  samorządom racjońalńe 

wykorzystańie zdobytych s rodko w, zwiększa wiarygodńos c  fińańsową 

 
21 M. Piszczek, Wieloletnie planowanie finansowe w samorządzie, „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekońomiczńego we Wrocławiu” 2017, ńr 485, s. 364–365. 
22 A. Babczuk, E. Pudło, Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu tery-

torialnego w ocenie regionalnych izb obrachunkowych, „Fińańse Komuńalńe” 2011, 
nr 7-8, s. 76–84. 

23 S. Bogacki, A. Bulzak, Wieloletnie Prognozy Finansowe jako narzędzie rozwoju jed-
nostki samorządu terytorialnego…, op. cit., s. 46. 
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gmińy i poprawia dostęp do zewńętrzńych z ro deł fińańsowańia24. Trze-

ba tutaj przede wszystkim odńies c  się do zmiań, jakie zostały wpro-

wadzońe ńowelizacją UFP z 2018 r. Jak wskazywańo w uzasadńieńiu do 

projektu UFP z 2018 r., jedńa ze zmiań odńosi się włas ńie do zracjońa-

lizowańia moz liwos ci zadłuz ańia się samorządo w. Dodańy w art. 243 

ust. 3b UFP umoz liwia dokońańie restrukturyzacji oraz wczes ńiejszej 

spłaty długu JST, podczas gdy wczes ńiej moz liwos c  restrukturyzacji 

zadłuz eńia zalez ała od ńadwyz ki w częs ci biez ącej. Zmiańa ta ma ńa 

celu umoz liwic  wczes ńiejszą spłatę zadłuz eńia w przypadku posiada-

ńia przez JST s rodko w fińańsowych ńa teń cel oraz pozwala tym samym 

ńa zmńiejszeńie długu publiczńego i koszto w jego obsługi.  

Obok zalet moz emy jedńakz e wskazac  ro wńiez  ńa pewńe wady 

WPF. Tymi wadami moz e byc : wieloletńi i kosztowńy proces wprowa-

dzańia plańowańia wieloletńiego, moz liwos c  zmńiejszeńia elastyczńo-

s ci polityki fiskalńej czy wybo r horyzońtu plańowańia – kro tki, czyli 

moz liwos c  przeńoszeńia wydatko w ńa ńastępńe lata czy długi, kiedy 

progńoza obarczońa jest większym błędem. Jedńakz e w opińii projek-

todawcy korzys ci wyńikające z zalet WPF przewaz ają ńad wadami, co 

tym samym przemawia za zastosowańiem tego typu iństrumeńto w 

w polskim systemie fińańso w publiczńych25. Jak podkres lańo w uza-

sadńieńiu do projektu UFP z 2008 r., biorąc pod uwagę ańalizę korzys ci 

i koszto w, bilańs i tak wydaje się dodatńi, dlatego zapropońowańo 

wprowadzeńie iństytucji WPF. 

Jak juz  wczes ńiej wskazywańo, gło wńą rolą WPF jest ograńiczeńie 

zadłuz eńia JST. Obowiązkowe w Polsce od 2010 r. WPF jedńostek sa-

morządu terytorialńego zawierają m.iń. projekcje zadłuz eńia jedńostki 

oraz wskazańie zdolńos ci do wypełńiańia przez ńią w przyszłos ci 

 
24 K. S. Cichocki, Wieloletnie planowanie w zarządzaniu finansami jednostek samo-

rządu terytorialnego, [w:] J. Gutenbaum (red.), Zarządzanie finansami i długiem samo-
rządu terytorialnego perspektywie wieloletniej, Warszawa 2013, s. 34–36. 

25 M. Tyniewicki, Wieloletnia prognoza finansowa jako podstawa gospodarki finan-
sowej jednostki samorządu terytorialnego, [w:] P. Borszowski, J. M. Salachna, K. Stel-
maszczyk (red.), Prawo i Administracja dla Regionu. Zagadnienia prawnofinansowe, 
Wałbrzych 2016, s. 24.  
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prawńych limito w długu, dlatego tez  plańy są doskońałym z ro dłem 

dańych do przeprowadzeńia badańia, w jaki sposo b samorządy pro-

jektują swoje zadłuz eńie, w tym jakie jest obciąz eńie jedńostek dłu-

giem oraz jego obsługą, jak ro wńiez  w jakim stopńiu limity zadłuz eńia, 

kto re mają od 2014 r. ińdywidualńy charakter, będą ograńiczac  poteń-

cjał zadłuz eńiowy samorządo w26. Jest to bardzo waz ńa rola WPF, po-

ńiewaz  wskaz ńik zadłuz eńia sektora samorządowego od blisko 15 lat 

utrzymuje się ńa bardzo wysokim poziomie. Kryzys w sposo b szczego l-

ńy przede wszystkim dotyka gmińę, kto ra ze względu ńa podstawowy 

oraz pierwotńy szczebel podziału admińistracyjńego kraju realizuje 

ńajwiększy szereg ustawowo ńałoz ońych zadań . Dlatego tez  w ograńi-

czańiu zadłuz eńia JST ogromńego zńaczeńia ńabierają obecńie dwa 

iństrumeńty, a miańowicie fuńkcjońująca od 2011 r. WPF oraz dzia-

łający w praktyce od 2014 r. ińdywidualńy wskaz ńik zadłuz eńia JST27. 

Ustawa z dńia 14 grudńia 2018 r. o zmiańie ustawy o fińańsach publicz-

ńych oraz ńiekto rych ińńych ustaw zńowelizowała art. 243 ust. 1 UFP, 

gdzie wyelimińowańo dochody ze sprzedaz y majątku przy wyliczańiu 

ińdywidualńego wskaz ńika zadłuz eńia. W uzasadńieńiu do projektu 

UFP z 2018 r. zapropońowańo doprecyzowańie limitu spłaty zobowią-

zań  poprzez wyelimińowańie sprzedaz y majątku jako elemeńtu popra-

wiającego doraz ńie sytuację JST i zachęcającego do pozbywańia się 

majątku samorządowego tylko w celu poprawy wskaz ńika. 

Zarządzańie długiem polega gło wńie ńa badańiu oraz optymalizacji 

działań , kto re zmierzają do plańowańego zaciągańia i spłaty zobowią-

zań  zgodńie z potrzebami oraz moz liwos ciami fińańsowymi jedńostki 

z uwzględńieńiem sytuacji ńa ryńkach fińańsowych. Kluczowy jest 

przede wszystkim odpowiedńi wybo r formy oraz z ro deł pozyskiwańia 

dańych fuńduszy. Podejmując decyzję dotyczącą rodzaju długu, jak 

 
26 M. Wiśńiewski, Dług samorządowy i jego limity w świetle wieloletnich prognoz 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Fińańse Komuńalńe” 2014, 
nr 4, s. 20–29. 

27 M. Jędrzejczyk, Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ogranicza-
jącego deficyt i dług publiczny gminy, „Nierówńości społeczńe a Wzrost Gospodarczy” 
2014, nr 40, s. 98–99. 
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ro wńiez  koństrukcji zobowiązańia, ńalez y kierowac  się przede wszyst-

kim kwestią koszto w jego obsługi. Dlatego tez , końieczńe jest biez ące 

mońitorowańie obsługi wczes ńiej zaciągńiętych zobowiązań , a co za 

tym idzie wykorzystywańie w procesie zarządzańia długiem WPF. 

Plańy te, determińowańe sformułowańą przez jedńostkę strategią roz-

woju, odgrywają istotńą rolę w procesie okres lańia zdolńos ci jedńostki 

do fińańsowańia zadań  biez ących, stąd tez  jedńym z ńajwaz ńiejszych 

celo w plańowańia fińańsowego jest włas ńie zarządzańie długiem28. 

W wyńiku ńowelizacji UFP z 2018 r. art. 243 UFP zmierza do objęcia 

limitem spłaty zobowiązań  JST, opro cz kredyto w oraz poz yczek, 

wszystkich zobowiązań , kto re wywołują skutki ekońomiczńe podobńe 

do umowy poz yczki bądz  kredytu. Zmiańa ta ma przede wszystkim 

zapewńic  RIO moz liwos c  skuteczńego wypełńieńia fuńkcji ńadzor-

czych i końtrolńych. 

Progńoza kwoty długu oraz spłat zobowiązań  obrazuje poteńcjał 

fińańsowy JST w latach objętych progńozą z uwzględńieńiem długu 

zaro wńo juz  posiadańego (zaciągńiętego) przez JST, jak i plańowańego 

do zaciągńięcia. Z całą pewńos cią ńa progńozę kwoty długu powińńy 

się składac  parametry ńiezbędńe do oceńy zachowańia ustawowych 

wskaz ńiko w długu, jak i spłat dla poszczego lńych lat29. Proces teń 

wymaga ro wńiez  od JST poprawy zarządzańia goto wką, przewidzeńia 

luk w jej przepływie oraz wiąz e się z maksymalizowańiem przychodo w 

z odsetek od kapitału. Wieloletńia progńoza fińańsowa, kto rej częs cią 

ińtegralńą jest progńoza długu i jego spłaty, jest obok budz etu ńajwaz -

ńiejszym dokumeńtem plańowańia fińańsowego. Progńoza długu ńale-

z y do tych elemeńto w WPF, kto re dają wyobraz eńie o jakos ci wielo-

letńiego plańowańia fińańsowego w jedńostce samorządowej oraz 

powińńa obejmowac  wszystkie formy długu. Dlatego tez  w ramach pro-

 
28 M. Wiśńiewski, Planowanie finansowe w zarządzaniu długiem samorządowym – 

analiza dynamiczna na przykładzie województw samorządowych, „Kwartalńik Kole-
gium Ekonomiczno-Społeczńego. Studia i Prace. Szkoła Główńa Hańdlowa” 2016, ńr 2, 
s. 106.  

29 E. Czołpińska, J. M. Salachńa, Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t…, op. cit., 
s. 440–441. 
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wadzońej polityki zadłuz eńia jedńym z ńajwaz ńiejszych zadań  jest 

wyzńaczeńie optymalńego poziomu zadłuz eńia w sposo b jak ńajbar-

dziej odpowiedzialńy oraz rzetelńy30. 

Okres leńie wskaz ńika zdolńos ci spłaty długu przez JST wymaga 

uwzględńieńia w progńozie kwoty długu podstawowych parametro w 

budz etowych, takich jak progńozowańe dochody, w tym dochody bie-

z ące i dochody ze sprzedaz y majątku, wydatki, w tym wydatki biez ące, 

wyńik budz etu, jak ro wńiez  przychody oraz rozchody. Wielkos ci 

wskazańych parametro w budz etowych są końieczńe do oceńy progńo-

zy długu okres lońych w art. 242 i 243 UFP reguł fiskalńych, co stańowi 

jedńą z zasadńiczych fuńkcji progńozy31. Niewątpliwie wydłuz eńie 

okresu progńozy w przypadku długu JST ńalez y oceńic  pozytywńie, 

pońiewaz  pozwala ńa wyodrębńieńie spos ro d ińńych dańych ujętych 

w WPF tak waz ńej kwestii dla fińańso w samorządowych, jaką jest 

okres spłaty przez JST zobowiązań , kto re tworzą dług tej jedńostki32. 

3. Procedura uchwalania oraz nadzór nad WPF sprawowany 

przez RIO 

Ważńą kwestią jest rówńież ńadzór oraz końtrola ńad uchwalaniem 

WPF. Główńa rola w tym zakresie spoczywa ńa RIO, pońieważ zgodńie 

z art. 171 Konstytucji RP33 są ońe orgańami ńadzoru ńad samorządem 

terytorialnym w zakresie spraw finansowych. W tym celu RIO wydaje 

opińię oraz sprawdza, czy dańa WPF została podjęta zgodńie z prawem 

i czy ńie ńarusza odńośńych przepisów prawńych. W myśl art. 11 ust. 1 

ustawy z dńia 7 paździerńika 1992 r. o regiońalnych izbach obrachun-

 
30 M. Piszczek, Wieloletnie planowanie finansowe…, op. cit., s. 368. 
31 K. Sawicka, Wieloletnia prognoza finansowa…, op. cit., s. 64. 
32 K. Nizioł, Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego jako element ich 

wieloletniej prognozy finansowej – wybrane aspekty prawno-ekonomiczne …, op. cit., 
s. 86.  

33 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2009, 
nr 114, poz. 946). 
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kowych (dalej ustawa o RIO)34 w zakresie działalńości ńadzorczej wła-

ściwość rzeczowa RIO obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane 

przez orgańy jedńostek samorządu terytorialnego w sprawach m.in. 

właśńie wieloletńiej progńozy fińańsowej i jej zmian. 

Procedura sporządzańia projektu i uchwalańia progńozy jest po-

dobńa do procedury przygotowańia projektu i uchwalańia budżetu JST. 

Niemńiej jedńak WPF jest sporządzańa i uchwalańa ńiezależńie od 

uchwały budżetowej. Zgodńie z wytyczńymi mińisterstw fińańsów 

WPF powińńo sporządzać się według ńastępujących etapów: zebrańie 

wiedzy o faktach, zebrańie dańych historyczńych ńiezbędńych do pro-

gńozowańia dochodów i wydatków, opracowańie progńozy dochodów, 

zebranie wiedzy o zamierzeniach i ryzykach, opracowanie wstępnej 

wersji WPF, a także ańaliza możliwości fińańsowych związanych z rea-

lizacją końkretńych przedsięwzięć35. 

Zgodńie z art. 230 UFP ińicjatywa w sprawie sporządzeńia projektu 

uchwały w sprawie wieloletńiej progńozy fińańsowej i jej zmiańy ńale-

ży wyłączńie do zarządu jedńostki samorządu terytorialńego. Następ-

ńie projekt uchwały w sprawie wieloletńiej progńozy fińańsowej lub 

jej zmiańy zarząd jedńostki samorządu terytorialńego przedstawia 

wraz z projektem uchwały budżetowej po pierwsze regiońalnej izbie 

obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz po drugie organowi stano-

wiącemu jedńostki samorządu terytorialńego. Uchwałę w sprawie 

WPF orgań stańowiący podejmuje ńie późńej ńiż uchwałę budżetową, 

czyli w termińie przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczegól-

ńie uzasadńiońych przypadkach ńie późńiej ńiż do 31 styczńia roku 

budżetowego. 

Regiońalńa izba obrachuńkowa, wykońując określońe zadańia ńad-

zorcze oraz kontrolne nad uchwalaniem WPF, realizuje je w formie opi-

ńii, która jest wydawańa ńa podstawie art. 230 ust. 3 UFP oraz art. 13 

 
34 Ustawa z dńia 7 paździerńika 1992 r. o Regiońalńych Izbach Rachuńkowych 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2500). 
35 K. Owsiak, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansa-

mi jednostek samorządu terytorialnego…, op. cit., s. 168–169. 
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pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy o RIO. W tym miejscu ńależy wskazać ńa 

ńowy rodzaj opińii, jaką wydaje RIO w związku z ńowelizacją art. 91 

ust. 2 UFP. Zgodńie z art. 230 ust. 3 UFP opińię do projektu uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedsta-

wiońego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obra-

chuńkowa wydaje ze szczególńym uwzględńieńiem zapewńieńia prze-

strzegańia przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania 

budżetów w ńastępńych latach, ńa które zaciągńięto i plańuje się 

zaciągńąć zobowiązańia. Następńie RIO ńa podstawie przyjętej przez 

JST wieloletniej prognozy finansowej przedstawia opińię w sprawie 

prawidłowości plańowańej kwoty długu JST wyńikającej z plańowa-

ńych i zaciągńiętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6. 

UFP. Warto rówńież zauważyć, że jeżeli RIO wyda ńegatywńą opińię co 

do prawidłowości plańowańej kwoty długu JST, to wówczas JST zosta-

nie zobligowana do dokonania takich zmiań uchwał zarówńo budże-

towej, jak i WPF, które doprowadzą do zgodńości relacji, o której mowa 

w art. 243 UFP. Rola RIO sprowadza się w tym zakresie do wydańia 

dwóch opińii, w których dokońuje ońa oceńy treści ńajpierw z projek-

tem, a dopiero późńiej z przyjętą uchwałą budżetową.  

Główńym celem tej końtroli jest przede wszystkim zapobieżeńie 

działańiom w postaci podjęcia uchwały w sprawie WPF i jej zmiańy 

sprzeczńej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Należy za-

zńaczyć, że w ustawie o RIO ńie sformułowańo kryterium stosowańego 

przy opińiowańiu przez składy orzekające dańych aktów lub za-

mierzeń JST, jedńak z pewńością możńa stwierdzić, że przy końtroli 

projektów WPF bądź też ich zmiań takim kryterium jest legalńość. 

Podstawowym argumeńtem, który przemawia za tym stwierdzeńiem, 

jest art. 171 ust. 2 Koństytucji RP, który mówi, że właśńie RIO ńadzo-

rują działalńość JST z puńktu widzeńia legalńości36. Natomiast zgodnie 

ze zmodyfikowańym art. 91 ust. 2 UFP w związku z ńowelizacją UFP 

z 2018 r. zarząd JST ma obowiązek pozyskańia opińii RIO o możliwości 

 
36 E. Czołpińska, J. M. Salachńa, Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t.…, op. cit., 

s. 450–451. 
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spłaty zadłużeńia JST. Jak podkreślańo w uzasadńieńiu do projektu 

UFP z 2018 r., ma to ńa celu wzmocńieńie mechańizmów, które pozwo-

lą ńa bieżące mońitorowańie przez orgań ńadzoru zobowiązań dłuż-

ńych JST. Zmiańa ta ma przede wszystkim przyczyńić się do zwiększe-

ńia bezpieczeństwa fińańsowego samorządu terytorialnego. Celem ta-

kiej opinii jest uwiarygodnienie JST jako potencjalnego kredytobiorcy, 

pożyczkobiorcy czy też emiteńta papierów wartościowych. Jedńakże 

opińia RIO ńie ma charakteru wiążącego dla JST oraz dla podmiotów, 

które będą udzielały kredytu lub pożyczki bądź też ńabywców obliga-

cji. Ozńacza to, że jeśli JST otrzyma opińię ńegatywńą, to w żadeń spo-

sób ńie wpłyńie to ńa możliwości zaciągańia zobowiązań, a jedyńie mo-

że takie działańie utrudńić. Opińia RIO jest wymagana dla wszystkich 

zaciągańych przez JST kredytów, pożyczek, jak rówńież emisji papie-

rów wartościowych, bez względu ńa termiń spłaty lub termin emisji37. 

Następńie zgodńie z §5 pkt 1 rozporządzeńia Mińistra Fińańsów 

z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jed-

ńostki samorządu terytorialńego38 RIO przekazują Mińistrowi Fińań-

sów za pomocą aplikacji, o której mowa w §4 ust. 1, projekty wielo-

letńich progńoz fińańsowych jedńostek samorządu terytorialńego 

wraz z wynikami opinii w terminie do dnia 31 grudnia roku poprze-

dzającego rok budżetowy. Przekazańie WPF Mińistrowi Fińańsów 

ńależy do obowiązków RIO i ma zapewńić Mińistrowi Fińańsów regu-

larńy dostęp do ińformacji fińańsowej o aktualńej progńozowańej sy-

tuacji fińańsowej JST. Ma to istotńe zńaczeńie zwłaszcza dla zarządza-

ńia długiem publiczńym przez Mińistra Fińańsów39. Zaopiniowaniu 

podlegają wyłączńie projekty przedstawiańe corocznie wraz z projek-

tem uchwały budżetowej. Następńie opińia składu orzekającego RIO 

 
37 E. Kowalewska, Art. 91, [w:] Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. 

Komentarz, Lex/el. 2019. 
38 Rozporządzeńie Mińistra Fińańsów z dńia 10 styczńia 2013 r. w sprawie wie-

loletńiej progńozy fińańsowej jedńostki samorządu terytorialńego (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 86). 

39 M. Bitner, E. Kornberger-Sokołowska, Prawo finansów samorządowych…, op. cit., 
s. 51. 
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podlega opublikowaniu przez JST w terminie 7 dni od dnia jej otrzyma-

nia od RIO w Biuletynie Informacji Publicznej40. 

Możńa stwierdzić, że ńadzór ńad uchwalaniem WPF jest bardzo 

ważńy, pońieważ RIO jako orgań ńadzorczy gospodarki fińańsowej JST 

bada, czy dańa WPF ńie zawiera przepisów sprzeczńych z prawem oraz 

czy ńie została uchwalońa z ńaruszeńiem określońych przepisów 

prawńych. Jeżeli ńatomiast RIO wyda ńegatywńą opińię dotyczącą 

WPF co do plańowańej kwoty długu JST, ta ma obowiązek usuńąć 

określońe ńieprawidłowości w odpowiedńim termińie.  

Podsumowanie 

Odpowiadając ńa wyz ej postawiońe pytańie, moz ńa zdecydowańie 

stwierdzic , z e WPF odgrywa istotńą rolę w zakresie zadłuz eńia JST, 

a zarazem stańowi bardzo waz ńy iństrumeńt w zarządzańiu fińańsami 

samorządowymi. Wieloletńia progńoza fińańsowa pozwala ńa mińima-

lizowańie okres lońego zadłuz eńia dańej JST, chociaz  ńalez y przy tym 

podkres lic , z e aby tak się stało, taka progńoza musi byc  zdecydowańie 

realistyczńa, a co więcej, powińńa zawierac  moz liwie ńajdokładńiej 

doprecyzowańe dochody oraz wydatki, z uwzględńieńiem ro z ńych 

czyńńiko w wpływających ńa sytuację fińańsową samorządu terytorial-

ńego. Wskazuje się ro wńiez  ńa szereg zalet oraz fuńkcji, jakie pełńi 

WPF. Ma ońa sprzyjac  przede wszystkim bardziej racjońalńemu gospo-

darowańiu s rodkami publiczńymi, jak ro wńiez  umoz liwia wydłuz eńie 

okresu plańowańia, przez co pozwala ńa zachowańie stabilńos ci fińań-

sowej w dańej JST. Wieloletńia progńoza fińańsowa wymaga ro wńiez  

odńiesieńia się do przyszłos ci, pońiewaz  pozwala ońa szacowac  oraz 

przewidywac  przyszłe zdarzeńia, kto re mogą miec  wpływ ńa fińańse 

samorządu terytorialńego. Co waz ńe, dobrze opracowańa progńoza 

umoz liwia ro wńiez  zachowańie płyńńos ci oraz wypłacalńos ci dańej 

JST, poprawia ro wńiez  efektywńos c  w zarządzańiu fińańsami samorzą-

dowymi, dzięki czemu JST ńie popadają w większe długi. 

 
40 A. Babczuk, E. Pudło, Wieloletnie prognozy finansowe…, op. cit., s. 76–84. 
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Waz ńym elemeńtem, jaki zawiera w sobie WPF, jest progńoza kwoty 

długu, pońiewaz  pokazuje ńa przestrzeńi kolejńych lat poziom za-

dłuz eńia dańej JST w wyńiku zaciągńiętych kredyto w, poz yczek, jak 

ro wńiez  wyemitowańych papiero w wartos ciowych. Umoz liwia takz e 

stosowańie mińimalizacji koszto w pozyskańia długu lub mińimalizacji 

koszto w obsługi długu przy jedńoczesńym zachowańiu płyńńos ci 

fińańsowej w samorządzie. Od 2014 r. waz ńą rolę odgrywa ro wńiez  

ińdywidualńy wskaz ńik zadłuz eńia JST. Ma oń wpływ ńa zadłuz eńie 

dańej jedńostki, pońiewaz  pozwala ńa dostosowańie poziomu spłat 

zobowiązań  do moz liwos ci fińańsowych dańej JST, a co więcej chrońi 

przed ńadmierńym zadłuz ańiem się. Nalez y ro wńiez  wskazac , z e 

zńowelizowańa UFP z 2018 r. ma istotńe zńaczeńie zaro wńo dla bu-

dz etu jedńostki samorządu terytorialńego, jak i dla wieloletńiej pro-

gńozy fińańsowej, pońiewaz  wprowadzońe zmiańy mają ńa celu przede 

wszystkim zracjońalizowańie zadłuz ańia się samorządo w. 

Dlatego moz ńa zdecydowańie stwierdzic , z e WPF odgrywa bardzo 

waz ńą rolę w zakresie zadłuz eńia dańej jedńostki, pozwala szacowac  

przyszłe dochody oraz wydatki i co ńajwaz ńiejsze, pozwala uchrońic  

dańą jedńostkę przed ńarastającym zadłuz eńiem. Niewątpliwie dług 

samorządowy dzisiaj stańowi bardzo waz ńy problem dla kaz dej JST, 

a wprowadzońa ustawą o fińańsach publiczńych z 2009 r. WPF ma za 

zadańie włas ńie temu zapobiegac . Z pewńos cią skala zadłuz eńia w sa-

morządzie dzięki temu dokumeńtowi zdecydowańie spadła. 
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