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Wieloletnia prognoza finansowa w systemie PlanB została opracowana w oparciu o ustawę o 

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz metodykę opublikowaną na stronach 

Ministerstwa Finansów. 

 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzania jest w trybie uchwały, co oznacza, że system 

PlanB będzie równolegle do budżetu rejestrował także uchwały w sprawie WPF. Taka 

konstrukcja systemu zapewni Paostwu spójnośd wymaganych wielkości pomiędzy budżetem 

a WPF. 

 

Załącznikami do uchwały w sprawie WPF będą: 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu wg metodyki MF 

2. Wykaz przedsięwzięd wg metodyki MF 

 

Pracę z WPF należy rozpocząd od przeanalizowania trendów wydatków i dochodów oraz 

innych wielkości wpływających na poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. 

Ponadto należy zweryfikowad słownik zadao zarówno tych majątkowych, jak i bieżących w 

kontekście wymogów art. 226 ust. 2, 3, 4. 

W praktyce analiza dotychczasowych zadao sprowadzi się do wyselekcjonowania ich grupy 

spełniającej wymogi w/w art. 226. 

 

 

1. Określanie przedsięwzięd 
 

1. Utworzyd nowy rok budżetowy; 

2. Przejśd na zakładkę „Słowniki” -> „Zadania”; 

3. Przeglądając parametry poszczególnych zadao, zakwalifikowad wybrane do 

przedsięwzięd, tj.: 

- wybrad typ WPF zgodnie z art. 226 ust 4; 

- zweryfikowad datę realizacji przedsięwzięcia ; 

- określid wartośd kosztorysową (łączne nakłady finansowe w okresie realizacji); 

- określid cel przedsięwzięcia; 

- wybrad rodzaj zadania; 

- określid program WPF; 

- wybrad projekt UE. 
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2. Otwarcie projektu uchwały w sprawie WPF 
 

Aby stworzyd projekt uchwały w sprawie WPF, należy: 

1. Przejśd na zakładkę „WPF” -> „Uchwały”; 

2. Kliknąd przycisk „Nowa uchwała”, podając podstawowe jej parametry (daty „z dnia” oraz 

„wejścia w życie”) oraz potwierdzid klikając „Zapisz”; 

3. Przejśd na zakładkę „WPF”-> „Prognozy” oraz aktywowad nową wersję WPF – przycisk 

„Nowy WPF”. Należy podad podstawowe parametry, tj. numer wersji oraz okres 

obowiązywania WPF. System przewiduje możliwośd równoległej pracy na kilku wersjach 

roboczych prognozy (uchwalid należy tylko jedną). 

 

Uwaga 

System PlanB-WPF umożliwia późniejszą modyfikację okresu obowiązywania prognozy 

(funkcja „Edytuj WPF”), związanej m.in. ze zmianą okresu spłaty zadłużenia, zaciągnięcia 

nowego kredytu (pożyczki) czy wydłużenia czasu realizacji przedsięwzięcia. 

 

4. Przejśd do podstawowego arkusza WPF zgodnego z metodyką przygotowaną przez MF – 

zakładka „WPF”; 
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Uwaga 

Edycji podlegają pola będące składowymi pozycji sumujących, jak też niektóre pozycje 

nadrzędne np. „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji” – konstrukcja arkusza WPF wg 

MF wyszczególnia tylko wybrane składniki wydatków bieżących (pozycje od 2a do 2e) 

które nie muszą składad się wprost na sumę pozycji 2. 

Ponadto istnieje możliwośd pobrania danych do prognozy z aktualnego budżetu tam, 

gdzie to możliwe – funkcja „Pobierz z dane budżetowe z roku…” 

Kolejne lata prognozy mogą zostad automatycznie wyliczone za pomocą wskaźników – 

patrz pkt. 2.1 

 

5. Naniesione dane (w części lub całości) należy zapisad za pomocą funkcji „Zapisz do bazy” 

6. Przejśd na zakładkę „Wykonanie” celem uzupełnienia wykonania z 3 lat poprzedzających 

okres prognozy. Wykonanie należy nanieśd lub pobrad automatycznie z systemu „Budżet 

JST Plus”  (przycisk „Pobierz dane”). 

Dla każdego z okresów system wyliczy relację: (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży 

majątku – wydatki bieżące) /dochody ogółem. 

 

UWAGA! W poprzedniej wersji programu, dane wykonania za 3 lata wstecz znajdowały 

się na zakładce „Pozostałe wskaźniki” i zawierały wyłącznie dochody bieżące, dochody ze 

sprzedaży majątku, wydatki bieżące i dochody ogółem. Przy zmianie wersji programu na 

1.2.1 dane te są kopiowane na zakładkę „Wykonanie” w następujący sposób: 

 z uchwalonej wersji prognozy są w całości kopiowane na zakładkę „Wykonanie” 

 z roboczej wersji prognozy kopiowane są wszystkie dane oprócz wydatków 

bieżących, które należy uzupełnid ręcznie. 
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7. Na zakładce „Pozostałe wskaźniki” system wylicza także: 

 maksymalną kwotę zadłużenia JST 

 różnicę dochodów bieżących do majątkowych (art. 242 uofp) 

 oblicza licznik wzoru z art. 243 uofp dla prognozowanych okresów 

 sprawdza stan równowagi budżetowej 
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8. Wydruk raportu Wieloletniej prognozy finansowej można uzyskad klikając na przycisk 

„Drukuj”. 

 
 

 

Uwaga! 

Kolumny zawierające kwoty dla poszczególnych lat  Wieloletniej Prognozy Finansowej są 

dynamiczne, co oznacza, że system automatycznie dostosowuje ich szerokośd stosownie 

do wielkości wprowadzonych kwot. Jest to szczególnie istotne dla tych JST, których 

prognoza jest sporządzana w długim horyzoncie czasowym. 

 

2.1. Wyliczanie prognozy wg wskaźników 

 

W programie istnieje możliwośd wyliczania prognozy dla lat kolejnych na podstawie 

ustalonych wskaźników. Aby posłużyd się tą funkcjonalnością, należy: 

1. Przejśd na zakładkę „Wskaźniki” 

2. Wprowadzid odpowiednią, procentową wartośd wskaźnika dla żądanych pozycji. 

Wskaźnik wylicza wartośd prognozy rok do roku, tzn. jeśli na zakładce „Wskaźniki” w 

danym wierszu wprowadzimy wskaźnik dla roku 2013, to wyliczy on nam wartośd 

prognozy dla roku 2013 w oparciu o rok 2012 (tj. 2013=2012*wskaźnik2013,  

2014=2013*wskaźnik2014 itd.). 
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3. W programie można także ustalid tzw. Wskaźniki grupowe. Dają one możliwośd 

określenia takiej samej wartości wskaźnika dla wielu pól jednocześnie, bez potrzeby 

wprowadzania danych do każdego pola oddzielnie. Aby z nich skorzystad, należy: 

a. Na zakładce „Wskaźniki” kliknąd przycisk „Wskaźniki grupowe”. 

b. W polu „Zestawy wskaźników” określid nazwę zestawu i potwierdzid 

przyciskiem . 
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c. W polu „Grupy wskaźników w zestawie” pojawią nam się dwa domyślne 

wskaźniki wraz z wartościami – można je zmienid, usunąd, pozostawid bez 

zmian lub dodad kolejne wskaźniki. 

d. Po określeniu wskaźników i ich wartości, należy przejśd na zakładkę 

„Wskaźniki grupowe” 

e. Tam wybieramy żądany wskaźnik, zaznaczamy pola, które chcemy, aby były 

wyliczane wg tego właśnie wskaźnika i klikamy „Przypisz do grupy” 

 
f. Po ustaleniu wskaźników, klikamy „Zapisz zmiany do bazy”, a następnie 

„Aktualizuj wskaźniki i zamknij” 

g. Wartości na zakładce „Wskaźniki” zostały zmienione. 

4. Aby wyliczyd wartośd prognozy wg ustalonych wskaźników, należy na zakładce „WPF” 

kliknąd „Wylicz prognozę według wskaźników”. 

Uwaga! Jeżeli zmieniamy wartośd prognozy ręcznie, odpowiedni wskaźnik na zakładce 

„Wskaźniki” zostanie dostosowany do nowych wartości. 

 

 

3. Określanie limitów na przedsięwzięcia 
 

1. Przejśd na zakładkę „WPF” -> „Przedsięwzięcia”; 

2. Z dostępnej listy przedsięwzięd wybrad właściwe; 

3. Przejśd na zakładkę „Plan limitów”; 
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4. Dokonad rozpisania limitów na przedsięwzięcie wybierając w tym celu rok budżetowy 

oraz źródło finansowania. Do każdego ze źródeł należy przypisad kwoty zwiększeo i 

zmniejszeo. Kolejne źródło i/lub rok budżetowy należy dodad przy pomocy przycisku „+”. 

 

 
 

 

5. Artykuł 226, ust. 2 pkt 1 wprowadza wymóg rozpisania limitów na wydatki bieżące i 

majątkowe dla każdego z przedsięwzięd.  

6. Celem rozpisania limitów na wydatki bieżące i majątkowe należy przejśd na zakładkę 

„Grupy paragrafów”, następnie, wybierając rok budżetowy oraz grupę paragrafów 

wydatkowych, rozpisad przedsięwzięcie. 
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7. Rozpisane wartości wraz z przypisanymi do nich źródłami finansowania i grupami 

paragrafów korygują (pomniejszają) wartośd kosztorysową. Pole „Różnica” pełni role 

kontrolną względem rozpisywanych wartości a wartością kosztorysową. Wartośd 0 jest 

jednoznaczna z poprawnym rozpisaniem przedsięwzięcia. 

8. Wydruk rejestru przedsięwzięd można uzyskad klikając przycisk „Drukuj” 
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W przypadku gdy zajdzie potrzeba wykazania nakładów poniesionych (wykonanych) na 

poszczególne przedsięwzięcia, należy przejśd na zakładkę „Nakłady” a tam rozpisad lata 

budżetowe wraz ze źródłami finansowania i przypisanymi do nich kwotami. 

 

Uwaga 

Nie ma konieczności rozpisywania bieżącego roku budżetowego dla poszczególnych 

przedsięwzięd, jeżeli dysponenci przedsięwzięd prowadzą budżet z dokładnością do źródeł 

finansowania. 
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4. Uchwalanie WPF oraz załącznika przedsięwzięd 
 

Aby zatwierdzid Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami, należy: 

1. Przejśd na zakładkę „WPF”, kliknąd przycisk „Prognozy”; 

2. Ustawid się na właściwej wersji prognozy i kliknąd przycisk „Zatwierdź”; 

 

 
 

3. Następnie kliknąd przycisk „Weryfikuj (wer. ostat.)”; 

4. Procedurę włączania WPF do uchwały kooczy kliknięcie na przycisk „Włącz do uchwały”; 

 

 
 

5. Wraz z prognozą do uchwały włączany jest załącznik przedsięwzięd; 

6. Samą uchwałę należy zatwierdzid poprzez zakładkę „WPF”, przycisk „Uchwały”, podając 

na zakładce „Opis” numer uchwały, datę podjęcia oraz datę wejścia w życie. Wymienione 

wyżej parametry należy zapisad przyciskiem „Zapisz do bazy”, a następnie na zakładce 

„Uchwały” kliknąd „Zatwierdź (uchwalona)”. 
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5. Zmiany w Przedsięwzięciach i WPF 
 

Rejestr przedsięwzięd jest powiązany z uchwałą WPF a zatem może on ulegad zmianą wraz ze 

zmianami samej prognozy. 

Aby zmodyfikowad przedsięwzięcie, należy najpierw otworzyd uchwałę lub zarządzenie  WPF 

– aby to zrobid, należy: 

1. Przejśd na zakładkę WPF i kliknąd przycisk „Uchwały”; 

2. Następnie kliknąd przycisk „Nowa uchwała”, wybrad typ dokumentu zmieniający WPF, 

kliknąd „Zapisz”; 

3. Na zakładce WPF kliknąd przycisk „Przedsięwzięcia”; 

4. Wybrad właściwe przedsięwzięcie do zmian i nanieśd kwoty wraz ze źródłami 

finansowania na zakładce „Plan limitów”; 

5. Dalej nanieśd wartości zmian także na zakładce „Grupy paragrafów”, uwzględniając 

właściwą grupę. 

 

5.1. Wnioskowanie o zmianę istniejącego lub utworzenie nowego przedsięwzięcia 

 

System PlanB-WPF obsługuje procedurę wnioskowania o nowe lub zmianę istniejącego 

przedsięwzięcia wraz ze związanymi z tym przedsięwzięciem nakładami i źródłami 

finansowania. 

 

Procedura wnioskowania o nowe przedsięwzięcie: 

 

1. Nowe przedsięwzięcie w systemie PlanB-WPF winno byd utworzone w trybie wniosku 

(procedura ta nie dotyczy pracowników posiadających w systemie uprawnienia 

skarbnika); 

2. Nowy wniosek o utworzenie nowego przedsięwzięcia WPF należy stworzyd poprzez 

zakładkę „WPF” > „Wnioski”;  

3. Następnie należy kliknąd na przycisk „Nowy wniosek” oraz nadad numer temu 

wnioskowi. 
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4. W kolejnym kroku należy przejśd na zakładkę „Pozycje wniosku”, kliknąd przycisk „Nowe 

zadanie” oraz wybrad z dostępnej listy opcję „Nowe zadanie”; 

 

 
 

5. W kolejnym oknie należy uzupełnid wymagane pole określające nowe zadanie, tj.: 

- Symbol zadania 

- Jednostkę realizującą 

- Czas realizacji 

- Nazwę zadania 

- Rodzaj (własne, zlecone, porozumienia) 

- Typ WPF (art. 226 uofp) 

- Wartośd kosztorysową (całkowitą wartośd zadania w okresie realizacji) 

- Cel zadania 

Wpis należy potwierdzid przyciskiem „Zapisz”. 
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6. Po zapisaniu nowego zadania należy podad jego źródła finansowania. W tym celu należy 

kliknąd przycisk „Dodaj źródło”, a następnie wybrad z dostępnych źródeł finansowania 

właściwe oraz przypisad kwotę; 

 

 
 

7. Poprawnie przygotowany wniosek należy zatwierdzid.  

 

Procedura zatwierdzania nowego przedsięwzięcia oraz włączanie do załącznika 

przedsięwzięd (procedura dla użytkowników o uprawnieniach skarbnika lub równorzędnych): 
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8. Przygotowany i zatwierdzony wniosek z nowym zadaniem należy ocenid  

- w przypadku pozytywnej oceny należy użyd funkcji „Weryfikuj (wer. ostat.)”; 

- błędny lub niekompletny wniosek należy odrzucid – funkcja „Odrzud”; 

 

9. Pozytywnie zweryfikowany wniosek należy włączyd do załącznika przedsięwzięd za 

pomocą przycisku „Włącz do uchwały”. 

Uwaga! 

Zanim użytkownik podejmie decyzję o włączeniu danego wniosku do rejestru 

przedsięwzięd najpierw musi ustawid się na otwartej uchwale, do której wniosek będzie 

włączany. 

 

 
 

10. Włączone przedsięwzięcie można korygowad pod względem finansowym w załączniku 

przedsięwzięd (zakładka „WPF”->”Przedsięwzięcia”). Należy zwrócid uwagę na 

koniecznośd uzupełnienia przez użytkownika o uprawnieniach skarbnika lub 

równorzędnych wartości zmienionych w źródłach finansowania na zakładce „Grupy 

paragrafów” (rozpisanie na zwiększenia/zmniejszenia w grupach paragrafów bieżących i 

majątkowych). 

 

Wnioskowanie o zmianę istniejącego przedsięwzięcia 

 

1. Zmiana parametrów istniejącego przedsięwzięcia w systemie PlanB-WPF odbywa się 

także poprzez tryb wniosku (procedura ta nie dotyczy pracowników posiadających w 

systemie uprawnienia skarbnika); 

2. Nowy wniosek o zmianę przedsięwzięcia WPF należy utworzyd poprzez zakładkę „WPF”-> 

„Wnioski’; 

3. Następnie należy kliknąd na przycisk „Nowy wniosek” oraz nadad numer temu 

wnioskowi; 

4. Dalej należy przejśd na zakładkę „Pozycje wniosku”  i kliknąd przycisk „Nowe zadanie” 

oraz wybrad z dostępnej listy wyboru opcję „Wybierz zadanie do zmiany”; 
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5. W kolejnym oknie należy wybrad przedsięwzięcie do zmiany, a następnie jedną z opcji:  

- „nowa wersja zadania” (oznacza możliwośd korygowania danych słownikowych 

przedsięwzięcia); 

 
 

- „nowa wersja źródeł finansowania” (oznacza możliwośd zmiany dostępnych źródeł 

finansowania przedsięwzięcia wraz z przypisanymi do nich kwotami). 

 

6. Poprawnie przygotowany wniosek należy zatwierdzid. 

 

Procedura oceny wniosku oraz jego włączanie do załącznika przedsięwzięd oraz uchwały 

przebiega jw. (pkt. 8-10). 
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5.2. Procedura dokonywania zmian w prognozie finansowej 

 

Przed przystąpieniem do zmian w wieloletniej prognozie finansowej należy utworzyd 

uchwałę zmieniającą WPF (procedura opisana na początku rozdziału 5). 

 

1. Po utworzeniu nowej uchwały zmieniającej WPF, należy przejśd na zakładkę „Prognozy”, 

kliknąd przycisk „Nowa prognoza”, sprawdzid, ewentualnie skorygowad zakres czasowy 

prognozy i kliknąd OK. 

2. Komunikat, który pojawi się po wykonaniu instrukcji w pkt. 1 należy bardzo uważnie 

przeczytad. Komunikat zawiera bowiem 3 opcje przeliczania prognozy: 

a) „Jeśli chcesz zaktualizowad WPF wg wskaźników, kliknij TAK?” - ta opcja będzie 

bardzo rzadko wykorzystywana w trakcie roku budżetowego, poza sytuacjami, w 

których cała prognoza JST będzie musiała ulec ponownemu przeliczeniu wg zadanych 

wskaźników. Tu program pobierze zaktualizowane dane z budżetu (ostatniej zmiany 

wpływającej na WPF), a następnie przeliczy kolejne lata prognozy wg wskaźników. 

b)  „Aby pobrad dane roku budżetowego, kliknij NIE” - program pobierze tylko 

zaktualizowane dane z budżetu (ostatniej zmiany wpływającej na WPF) oraz 

dostosuje wskaźniki do zmienionych danych – zalecamy używanie właśnie tej opcji. 

 

  
c) „Anuluj, aby pozostawid bieżące wartości” – program kopiuje dane z poprzedniej 

wersji prognozy, nie pobierając aktualnych danych z budżetu. 

 

3. Po wykonaniu instrukcji opisanej w pkt. 2b program skopiuje dane z poprzedniej uchwały 

WPF oraz, co bardzo istotne, automatycznie wprowadzi zmiany wynikające z załącznika 

przedsięwzięd oraz ostatniej zmiany wpływającej na WPF (zmiany co do wyniku budżetu, 

przychodów, rozchodów, kwoty długu, ponadto wyliczy składowe dochodów i wydatków, 

które mogły także ulec zmianie, zapewniając tym samym pełną zgodnośd prognozy z 

budżetem). 

4. Jeżeli automatycznie wyliczone i wprowadzone zmiany do prognozy wymagają korekty, 

to użytkownik może zaingerowad w arkusz prognozy w sposób ręczny. 

5. Arkusz prognozy należy zatwierdzid, zweryfikowad jako ostateczny oraz włączyd do 

uchwały. 
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6. Samą uchwałę należy zatwierdzid poprzez zakładkę „WPF”, przycisk „Uchwały” podając 

na zakładce „Opis” numer uchwały, datę podjęcia oraz datę wejścia w życie. Wymienione 

wyżej parametry należy zapisad przyciskiem „Zapisz do bazy”, a następnie na zakładce 

„Uchwały” kliknąd „Zatwierdź”. 
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6. Informacje o producencie 
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