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Wstęp 

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) to formalna wytyczna konstrukcji 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego1. Jest to narzędzie służące do wielo-
letniego planowania finansowego w samorządzie terytorialnm (JST), którego pro-
jekt i zmiany w nim wprowadzane należą wyłącznie do zarządu JST. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty wieloletniej prognozy finansowej 
i przedstawienie różnych typów prognoz na tle ich ujęcia w literaturze fachowej 
dla dokonania oceny trafności WPF na przykładzie wybranej jednostki samorządu 
terytorialnego tj. miasta Gdańsk. 

W opracowaniu części teoretycznej jako metody badawcze wykorzystano de-
dukcję i indukcję; w części badawczej posłużono się metodą studium przypadku. 

 

                                                        
1Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego – od 
projektu do sprawozdania, red. dr hab. Salachna J. M., ODDK, Gdańsk 2010, s. 15.  
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1.  Wieloletnia prognoza finansowa 

Definicją, stosowaną w literaturze przedmiotu, jest określenie wieloletniej 
prognozy finansowej jako modelu finansowego bądź symulacji2. Cechy modelu 
idealnie wpisują się w konstrukcję prognozy, mimo zastosowania odmiennej termi-
nologii wykorzystywanej do jego objaśnienia. Jednym ze wspólnych mianowników 
WPF i modelu jest ich charakter kroczący (w terminologii ekonometrycznej ma 
postać metody regresji krokowej w przód i wstecz). Kolejną wspólną cechą są 
wzajemne zależności pomiędzy pozycjami prognozowanymi, a pozycjami, w któ-
rych proces prognozy jeszcze nie został rozpoczęty. Zależność ta w modelu ekono-
metrycznym opisywana jest jako stochastyczna zależność pomiędzy wyróżnionymi 
zjawiskami, wielkościami i przebiegami procesów ekonomicznych a czynnikami, 
które je kształtują3. 

Regulacje dotyczące WPF zostały uchwalone 27 sierpnia 20094 i weszły 
w życie 1 stycznia 2010 roku, wraz z nową ustawą o finansach publicznych.  

Celem ustawodawcy przy uchwalaniu WPF było przede wszystkim uzyskanie 
dodatkowych korzyści, takich jak: określenie możliwości inwestycyjnych, pozyski-
wanie funduszy europejskich, planowanie strategiczne, analiza wrażliwości i ana-
liza scenariuszowa5. 

Konstrukcja dokumentu WPF zawiera: 

– prognozowane wielkości (art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych) 
takich pozycji jak: dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i mająt-
kowe, wynik budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego, nadwyżka 
budżetowa i jej przeznaczenie bądź możliwość sfinansowania spłaty zobo-
wiązań, przychody i rozchody budżetu), 

– objaśnienia przyjętych wartości,  

– plan przedsięwzięć wieloletnich (w formie załącznika do uchwały), 

– prognozę kwoty długu (kwota długu i metoda jego spłacenia), 

– upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania6. 
  

                                                        
2 Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. Cieślak M., Warszawa 
2005, s. 158. 
3 [www.ekonometria.4me.pl/model-ekonometryczny/], 2014-04-06. 
4 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009, Dz. U. Nr 157, poz. 1240.  
5 Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej, red. Krajewski P. i in., Beck Info 
Biznes, Łódź 2010, s. 14. 
6 Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego – od 
projektu do sprawozdania, red. dr hab. Salachna J. M., op. cit., s. 19. 
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2.  Metody prognozowania wydatków i dochodów w jednostkach sektora 
finansów publicznych 

Prognozowanie jest definiowane jako proces zmierzający do określenia prog-
nozy. Prognozą natomiast nazywa się racjonalne, naukowe, przewidywanie przysz-
łych zdarzeń wnioskowanych na podstawie zdarzeń znanych. W celu określenia 
przyszłości zdefiniowano wiele metod prognostycznych które można podzielić ze 
względu na7: 
– horyzont prognozy, 
– charakter (strukturę), 
– stopień szczegółowości, 
– zakres ujęcia, 
– metodę opracowania, 
– cel. 

Istnieją dwie podstawowe grupy metod prognostycznych, matematyczno-
statystyczna oraz nie matematyczna8 nazywana również metodą heurystyczną9. 
Pierwsza z nich stosowana jest do prognozowania ilościowego10, druga zaś do 
przeprowadzenia predykcji jakościowej.  

W ramach ujęcia ilościowego wykorzystuje się metody oparte na modelach 
deterministycznych oraz modelach ekonometrycznych. 

Metody oparte na modelach deterministycznych przedstawiają wartość każdej 
zmiennej decyzyjnej przy pomocy jednej wielkości i nie zawierają elementów lo-
sowych. Układ w modelu deterministycznym jest z góry przesądzony i zależy 
wyłącznie od parametrów początkowych lub ich wartości poprzednich. Przyjmuje 
on głównie formę układów różnicowych lub różniczkowych. Wykorzystywany jest 
przede wszystkim do modelowania zjawisk socjologicznych, ekonomicznych, bio-
logicznych czy fizycznych.  

Metody oparte na modelach ekonometrycznych, stosowane dla potrzeb prog-
nozowania, mają na celu wyjaśnienie zależności między zmienną objaśnianą, cha-
rakteryzującą dane zjawisko, a zmiennymi objaśniającymi inne zjawiska. Ze 
względu na liczbę zmiennych prognozowanych wyróżnia się modele: jednorów-
naniowe statyczne i dynamiczne (z jedną zmienną prognozowaną), i wielorówna-
                                                        
7Pawelek B., Wanat S., Zeliaś A., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, 
zadania., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 18. 
8Wieloletnia prognoza finansowa jak instrument zarządzania finansami lokalnymi , red. 
Walczak P.,  Lex a Wolters Kluwer businessWarszawa 2012 ,s. 48 
9 Pawelek B., Wanat S., Zeliaś A., Prognozowanie ekonomiczne. ..., op. cit. , s. 19.  
10 W ujęciu ilościowym wyróżnia się prognozy punktowe, w których dla zmiennej 
prognozowanej wyznacza się wyłącznie jedną wartość, oraz przedziałowe, gdzie war-
tość rzeczywista zmiennej jest wykazywana w formie przedziału. Opis metod prog-
nostycznych jest zawarty w licznych publikacjach. Zob.: [Aczel A. D., Statystyka 
w zarządzaniu; Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zasto-
sowanie; Gajda J., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze; Pawełek B., 
Wanat S., Zeliaś A., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania;].  
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niowe, (z wieloma zmiennymi prognozowanymi). Z kolei uwzględniając liczbę 
zmiennych objaśnianych wyodrębnia się modele z jedną zmienną objaśniającą (re-
gresja prosta), oraz modele z wieloma zmiennymi objaśniającymi (regresja wielo-
raka).  

Modelami statycznymi11 określane są te modele, które nie uwzględniają 
czynnika czasu. Wśród zmiennych objaśniających nie występują zmienne opóź-
nione ani zmienna losowa. Modele te budowane są na podstawie danych sta-
tystycznych mających postać szeregów przekrojowych, tj. dotyczących zbioru 
obiektów ekonomicznych (przedsiębiorstw, jednostek administracyjnych, osób itp.) 
w jednej ustalonej jednostce czasu.  

Modele dynamiczne12, w których uwzględnia się czynnik czasu przez dodanie 
zmiennej opóźnionej lub/i zmiennej czasowej, np. model autoryzacji, model tren-
du. Modele tego rodzaju budowane są na podstawie danych statystycznych auto-
regresji tj. mających postać szeregów dynamicznych dotyczących jednego obiektu 
ekonomicznego rozpatrywanego w kolejnych jednostkach czasu w określonym 
przedziale czasu. Najlepiej znanym przypadkiem modelu dynamicznego jest model 
autoregresyjny, w którym wśród zmiennych objaśniających występują jedynie 
opóźniane w czasie zmienne objaśniane. Klasyczne modele trendu stosuje się gdy 
zjawisko jest opisane za pomocą trendu oraz wahań przypadkowych. W praktyce 
szereg powinien składać się z co najmniej 9−11 wyrazów. 

Modelowanie zjawisk zachodzących w gospodarce, prezentowanych przy po-
mocy modeli składowych szeregu czasowego, pozwala ocenić sposób ich kształ-
towania oraz ułatwia dobór odpowiedniej metody prognostycznej. Zazwyczaj sto-
sowanymi formułami dekompozycji zaobserwowanych wartości szeregu czaso-
wego są13: modele addytywne oraz modele multiplikatywne. Modele te pozwalają 
na prezentację tendencji rozwojowych, wahań sezonowych i przypadkowych.  

Głównymi źródłami dochodów własnych gminy są udziały w podatku do-
chodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody uzyskiwane z podatków 
i opłat lokalnych. Wysokość udziału we wpływach z podatków dochodowych 
zależy od szczebla administracji samorządowej oraz uwarunkowań makroekono-
micznych wpływających na kształtowanie się podatku PIT i CIT. W celu wyz-
naczenia wyżej wymienionych dochodów zaleca się stosowanie metody dwustop-
niowej polegającej na przeprowadzeniu: prognozy wpływów w skali całego kraju, 
predykcji udziału w skali danej jednostki. 

Prognozy wpływów w skali całego kraju przeprowadzane są przez organy 
administracji rządowej i stanowią punkt odniesienia do predykcji ich wartości 
w skali JST. Czynnikami makroekonomicznymi wpływającymi na ich kształto-
wanie są: 
– dynamika wzrostu zysków, 

                                                        
11Ibidem, s. 38.  
12Ibidem, s. 43. 
13 Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, s. 631. 
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– dynamika wzrostu PKB, 
– planowane zmiany stopy podatkowej, 
– inflacja. 

Czynniki te mogą być użyte do opracowania prognozy przy pomocy modelu 
autoregresji wektorowej stopnia VAR14, uwzględniającego współzależności mię-
dzy zmiennymi15. Model pozwala na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych 
i danych źródłowych wyznaczyć przewidywane wartości. Ich określenie jest możli-
we po weryfikacji udziału, uzyskaniu różnic, prognozy przy użyciu modeli 
autoregresji oraz korekty zwiększonego udziału funkcją wykładniczą. Pozostałe 
dochody i opłaty lokalne mogą być wyznaczane poprzez bazowanie na trendach 
urealnionych o wartość inflacji. Prognozowanie pozostałych dochodów (podatki 
i opłaty lokalne) polega przede wszystkim na określeniu ich nominalnych wartości 
uwzględniających prognozę inflacji i zaobserwowanych trendów. Dotacje celowe, 
dochody z majątku, pozostałe dochody własne jednostek winny być oznaczane na 
bazie analizy historycznych trendów uwzględniających atypowe obserwacje poja-
wiające się jako czynnik tymczasowy np. dochody ze sprzedaży majątku.  

Predykcja wydatków ze względu na źródło ich powstawania wymaga zasto-
sowania spójnej metodologii, umożliwiającej wydzielenie pozycji podlegających 
procesowi planowania i prognozowania. Biorąc pod uwagę podstawowe zasady 
prognozowania zakładające nie przeprowadzenie prognoz w kategoriach z góry 
znanych lub zaplanowanych, należałoby wykluczyć predykcję pozycji wydatków 
majątkowych, które mają swoje odbicie w budżecie. Wydatki bieżące wynikają 
przede wszystkim z kierunków działań jednostki oraz przyczyn losowych. Cha-
rakter tej kategorii podlega prawu wielkich liczb, opisującego „związek między 
liczbą wykonywanych doświadczeń a faktycznym prawdopodobieństwem wystą-
pienia zdarzenia, którego te doświadczenia dotyczą”16. 

Przed przystąpieniem do prognozowania wydatków należy wydzielić wśród 
nich pozycje duże i małe17. Klasyfikowanie ich powinno się odbywać poprzez 
określenie ich udziału w ogólnych wydatkach bieżących. Pozycje małe powinny 
ulec skonsolidowaniu uwzględniając ich nieregularność. Pozycje duże powinny 
być prognozowane z uwzględnieniem trendów wpływających na kształtowanie się 
tych kategorii w przeszłości. Prawidłowe opracowanie prognozy w tym zakresie 
wymaga uporządkowania poszczególnych wartości w czasie i wizualizacji jako 
szeregi czasowe. Każdy z szeregów będzie miał odmienną charakterystykę, wyni-
kająca choćby z innej dynamiki lub kształtowania się trendu. Posiadanie wiedzy 
ekonomicznej i merytorycznej o badanym zjawisku pozwala na dobór właściwej 
metody predykcji. W celu właściwego określenia trendu należy zastosować odpo-

                                                        
14Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej, red. Krajewski P. i in., op. cit., 
s. 47. 
15 Ibidem,  s. 47.  
16 [http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_wielkich_liczb], 2014-04-30. 
17Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej, red. Krajewski P. i in., op. cit., 
s. 29. 
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wiednie techniki, aby właściwe zidentyfikować i ocenić kształtowanie się danej 
pozycji. Niektóre z nich w sposób naturalny rosną lub maleją, jednakże należy zaz-
naczyć, że zmiany o gwałtownym przebiegu wymagałyby szczegółowej analizy 
zawierającej m. in. podejrzenie o popełnieniu błędu we wprowadzaniu danych.  

Po zapoznaniu się z kilkunastoma prognozami przygotowanymi przez jed-
nostki samorządu terytorialnego można mieć wrażenie, że w części przypadków, 
gdzie udało się wytworzyć podstawowe kompetencje w tym zakresie, autorzy są 
w stanie sformułować stosowaną metodę prognostyczną. Niestety, znaczna ich 
ilość nie określa użytej metody prognostycznej, a jedynie zmienne wykorzysty-
wane w celu uzyskania określonej wartości. Jednak, mimo braku precyzyjnego 
wskazania metody prognostycznej, bardzo często stosowaną metodą prognostyczną 
jest metoda naiwna18. Oparta jest ona na założeniu, że wahania stochastyczne są 
nieznaczne i czynniki kształtujące monitorowane zjawisko pozostaną bez zmian. 
Jej podstawową zaletą jest łatwość zastosowania i zrozumienia oraz niskie koszty, 
a także krótki czas. Obarczona jest ona jednak wadami związanymi z niską ja-
kością prognozy i rezygnacją z możliwości oceny uzyskanych wyników.  

3.  Opis metody wykorzystywanej do oceny trafności prognozy wybranych 
jednostek samorządu terytorialnego 

W celu przeprowadzenia właściwej oceny trafności prognozy autor pracy 
przyjął założenie, że przede wszystkim należy określić błędy prognoz (wykazanie 
ich w ujęciu kwotowym i procentowym) oraz znalezienie przyczyn powstania 
błędów przy szacowaniu wartości. Wyróżniane są dwa rodzaje mierników określa-
jące jej dokładność19: mierniki ex ante oraz ex post. 

Uwzględniając metody prognostyczne używane do predykcji pozycji WPF, 
możliwa do zastosowanie jest jedynie metoda ex post, gdyż tylko ona pozwala na 
rzetelną ocenę jej trafności. Błędy prognozy mogą być obliczane na konkretny 
moment lub określony przedział prognozy (nazywany jako przedział empirycznej 
weryfikacji prognozy)20. W literaturze opisanych jest kilka formuł błędów ex 
post21. Zastosowanie odpowiedniej formuły jest uzależnione od skali pomiaru oraz 
ilości wystąpień obserwacji nietypowych. W artykule zastosowano formułę bez-
względnego błędu prognozy oraz względnego błędu prognozy ex post22. 
Bezwzglę-dny błąd prognozy informuje o wartości błędu poprzez zastosowanie 
ilorazu po-między wartością rzeczywistą, a prognozowaną. Względne określenie 
błędu prog-nozy obrazuje rozmiary i kierunek ich odchyleń w układzie 

                                                        
18Wieloletnia prognoza finansowa jak instrument zarządzania finansami lokalnymi, 
red. Walczak P., op. cit., s. 49. 
19Pawelek B., Wanat S., Zeliaś A., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, 
zadania.., op. cit., s. 22. 
20Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. Cieślak M., op. cit., s. 49. 
21Pawelek B., Wanat S., Zeliaś A., Prognozowanie ekonomiczne. ..., op. cit. , s. 45. 
22Ibidem, s. 15. 
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procentowym. Przed-stawione tablice umożliwiają wyciągnięcie wniosków i 
skonfrontowanie wartości prognozowanych z rzeczywistym wykonaniem budżetu. 

4.  Prezentacja weryfikowanych prognoz finansowych 

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej, począwszy od roku 2011, 
stało się obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa o finan-
sach publicznych wskazuje podstawowe pozycje wymagane w tym dokumencie.  

Wśród wielu pozycji, wchodzących w skład wieloletniej prognozy finan-
sowej, podstawowe z nich zostały wymienione bezpośrednio w ustawie o finansach 
publicznych w art. 226 ust. 1 i 2. Składają się na nie23: 
– dochody (bieżące, majątkowe, ze sprzedaży majątku), 
– wydatki (bieżące i majątkowe), 
– wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
– przychody i rozchody, 
– kwota długu, 
– objaśnienia. 

Każda z w/w pozycji zazwyczaj jest rozbudowywana o kolejne pod pozycje 
co dobrze można zaobserwować w tablicy 7. Wynika to, z jednej strony – z ko-
nieczności stosowania zasady przejrzystości finansów publicznych, z drugiej – 
czysto praktycznej a związanej z koniecznością przygotowania objaśnień do 
prognozy.  

W ramach opisywanej wieloletniej prognozy finansowej należy zdefiniować 
trzy  zasadnicze kategorie: 
– dochody ogółem, 
– wydatki ogółem, 
– wynik budżetu. 

Każda z tych kategorii – poza wynikiem budżetu – ma swoje rozwinięcie  
w podgrupie bieżącej i majątkowej. W pierwszej z nich znajdują się dochody 
i wydatki związane z działalnością bieżącą jednostki, dotyczącą jej utrzymania 
oraz uzyskiwania dochodów własnych JST. Druga – zawiera również dochody 
i wydatki o charakterze majątkowym, czyli związanym ze sprzedażą posiadanego 
majątku oraz realizowanymi przedsięwzięciami. Pozycje szczegółowe prognozy 
składają się z odpowiedniego udziału w dochodach z tytułu podatków od osób 
fizycznych i prawnych, z podatków oraz opłat lokalnych. Ponadto jednostki otrzy-
mują dotacje na cele bieżące i związane z zadaniami inwestycyjnymi. Obszar 
wydatków bieżących wyróżnia pozycje analityczne dotyczące: 
– poręczeń i gwarancji, 
– spłaty przejętych zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 

opieki zdrowotnej, 
– obsługi długu. 

                                                        
23Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego – od 
projektu do sprawozdania, red. dr hab. Salachna J. M., op. cit., s. 18. 
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Wieloletnia prognoza finansowa miasta Gdańsk zostanie zaprezentowana 
w czterech scenariuszach, obejmujących następujące okresy: 
– 2011−2014, 
– 2012−2015, 
– 2013−2016, 
– 2014−2017. 
Tabela 1 prezentuje pierwszy scenariusz. 

Tabela 1. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Gdańsk opracowana dla lat 
2011−2014  

Wyszczególnienie 
Prognoza dla lat 2011–2014 (zł) 

2011 2012 2013 2014 
1. DOCHODY 

OGÓŁEM 2 348 634 677 2 613 510 238 2 519 089 005 2 449 101 276 

1.1. Dochody 
bieżące  1 750 358 759 1 837 616 983 1 880 249 143 1 974 266 736 

1.2. Dochody 
majątkowe  

598 275 918 775 893 255 638 839 862 474 834 540 

2. WYDATKI 
OGÓŁEM b. d. b. d. b. d. b. d. 

2.1. Wydatki 
bieżące  1 604 675 172 1 650 272 243 1 649 892 296 1 656 707 443 

2.2. Wydatki 
majątkowe 

1 052 704 887 1 072 883 039 898 393 645 748 713 324 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gdansk.pl/kultura,15.html 

Informacje przedstawione w tabeli 1 zostały opracowane na podstawie danych 
historycznych zawartych w załącznik do uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 
23 grudnia 2010 roku pt. „Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prog-
nozie Finansowej Miasta Gdańska na lata 2011-2037”24. Prezentowane są w nim 
założenia do prognozy oraz objaśnienia przyjętych wartości. Zakres analizy po-
szczególnych źródeł dochodów i wydatków dotyczył wyłącznie lat 2006−2009 – 
uzyskane dane pozwoliły na wydzielenie grup dochodów i wydatków. Stanowiły 
one podstawę do przyjęcia odpowiednich założeń makroekonomicznych bazują-
cych na dostępnych prognozach analityków bankowych oraz wytycznych Mini-
sterstwa Finansów. Przyjęto, że będą się one kształtować następująco: 
– realna dynamika wzrostu PKB − 3,5%, 
– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%, 
– realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 1,4%, 
– wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1,9%, 
– wzrost wynagrodzenia nauczycieli od września 2011 r. – 7%, 
– wzrost pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta – 4%. 
                                                        
24 [http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje,15.html]. 
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Przyjęto również wariant założeń makroekonomicznych na okres 5 lat 
(2011−2015) przedstawiony w tabeli 2 

Tabela 2. Przyjęte założenia wskaźników makroekonomicznych do wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Gdańsk opracowanej dla lat 2011−2015 
(w %) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Wskaźniki makroekonomiczne 
Inflacja średnioroczna 2,30 2,50 2,50 2,50 2,50 
Realny wzrost PKB 3,50 4,80 4,10 4,00 3,70 
Stopy procentowe dla PLN 
WIBOR 6M 4,80 5,00 5,50 5,50 5,50 

Źródło: www.gdansk.pl/plik,34749.html 

Prognozy na kolejne lata – po roku 2015 – zostały oparte na wytycznych 
Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się wskaźników PKB i inflacji. 
Przyjęte założenia w znacznym stopniu wpływają na wynik prognozy i wpływają 
bezpośrednio na prognozowane zmiany dochodów i wydatków.  

W tabeli 3. została przedstawiona kolejna prognoza finansowa (scenariusz 
drugi) miasta Gdańsk, sporządzona dla lat 2012−2015.  

Tabela 3. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Gdańsk opracowana dla lat 
2012−2015  

Wyszczególnienie 
Prognoza dla lat 2012–2015 (zł) 

2012 2013 2014 2015 
1. DOCHODY 

OGÓŁEM 2 608 364 515 2 606 559 344 2 398 236 783 2 216 748 043 

1.1. Dochody 
bieżące  1 864 442 358 1 886 297 693 2 001 260 736 2 051 428 423 

1.2. Dochody 
majątkowe  743 922 157 720 261 651 396 976 047 165 319 620 

2. WYDATKI 
OGÓŁEM 2 736 915 865 2 620 893 012 2 382 792 924 2 099 732 755 

2.1. Wydatki 
bieżące  1 751 839 084 1 757 839 135 1 763 701 382 1 827 509 509 

2.2. Wydatki 
majątkowe 985 076 781 863 053 877 619 091 542 272 223 246 

3. WYNIK - 128 551 350 - 14 333 668 15 443 859 117 015 288 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gdansk.pl/kultura,15.html 
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Powyższa prognoza została przygotowana po historycznej analizie danych 
poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2008−2010, z uwzględnie-
niem planowanych dochodów i wydatków dla roku 2011. Zostały one pogru-
powane zgodnie z WPF opracowaną dla lat 2011-2014. W prognozie tej zostały 
uwzględnione takie same wskaźniki makroekonomiczne jak w prognozie z lat 
wcześniejszych, jednakże ich wartości zostały zmienione zgodnie z następującymi 
założeniami: 
– realna dynamika wzrostu PKB – 4,0%, 
– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8%, 
– realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 3,0%, 
– wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1,3%, 
– wzrost wynagrodzenia nauczycieli od września 2011 r. – 3,8%, 
– wzrost pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta – 0%. 

Przyjęto również wariant założeń makroekonomicznych na okres 4 lat 
(2012−2015), przedstawiony w tabeli 4: 

Tabela 4. Przyjęte założenia wskaźników makroekonomicznych do wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Gdańsk opracowanej dla lat 2012−2015 
(w %). 

 
2012 2013 2014 2015 

Wskaźniki makroekonomiczne 
Inflacja średnioroczna 2,50 2,50 2,50 2,50 
Realny wzrost PKB 4,00 3,70 3,90 4,00 
Stopy procentowe dla PLN 
WIBOR 6M 5,00 5,50 5,50 5,50 

Źródło: http://www.gdansk.pl/download/2014_06/54308.pdf 

Kolejne lata – po roku 2015 – zostały oparte na wytycznych Ministerstwa 
Finansów w zakresie kształtowania się wskaźników PKB i inflacji. 

Tabela 5 zawiera scenariusz trzeci, przedstawiający prognozę finansową dla 
miasta Gdańsk, sporządzoną dla lat 2013−2016. 
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Tabela 5. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Gdańsk opracowana dla lat 
2013−2016  

Wyszczególnienie 
Prognoza dla lat 2013–2016 (zł) 

2013 2014 2015 2016 
1. DOCHODY 

OGÓŁEM 2 718 749 016 2 614 088 314 2 395 654 977 2 203 387 129 

1.1. Dochody 
bieżące  

1 877 801 895 2 069 552 051 2 090 085 588 2 143 387 129 

1.2. Dochody 
majątkowe  740 947 121 544 536 263 305 569 389 60 000 000 

2. WYDATKI 
OGÓŁEM 2 708 921 768 2 586 232 840 268 178 075 2 138 209 216 

2.1. Wydatki 
bieżące  

1 866 239 977 1 882 321 082 1 927 927 213 1 937 577 014 

2.2. Wydatki 
majątkowe 842 681 791 703 911 758 540 250 862 200 632 202 

3. WYNIK 9 827 248 27 855 474 - 72 523 098 65 177 913 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gdansk.pl/kultura,15.html 

Prognoza finansowa przedstawiona w tablicy 9 przyjmuje założenia makro-
ekonomiczne zgodnie z prognozami z lat ubiegłych. Wartości wskaźników makro-
ekonomicznych przyjętych dla tej prognozy  kształtują się następująco: 
– realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%, 
– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7%, 
– realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 1,9%, 
– wzrost zatrudnienia w gospodarce – 0,36%, 
– wzrost pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta – 0%. 

Przyjęto również wariant założeń makroekonomicznych na okres 4 lat 
(2013−2017) przedstawiony w tabeli 6: 

Tabela 6. Przyjęte założenia wskaźników makroekonomicznych do Wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Gdańsk opracowanej dla lat 2013−2017 (zł) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Wskaźniki makroekonomiczne 
Inflacja średnioroczna 2,70 2,30 2,50 2,50 2,50 
Realny wzrost PKB 2,20 2,50 3,50 4,00 3,90 
Stopy procentowe dla PLN 
WIBOR 6M 5,00 5,50 5,50 5,50 5,50 

Źródło: http://www.gdansk.pl/download/2014_06/54310.pdf 
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Kolejne lata – po roku 2017 – zostały oparte na wytycznych Ministerstwa 
Finansów w zakresie kształtowania się wskaźników makroekonomicznych. Wyżej 
wskazane założenia w stosunku dla lat poprzednich nie zakładają wzrostu wyna-
grodzeń dla nauczycieli. W zamian grupa dochodów została wzbogacona o środki 
pochodzę z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zakładającą 
wpływy do budżetu w wysokości 41,4 mln zł w roku 2013. 

W tabeli 7. został zaprezentowany scenariusz czwarty przedstawiający prog-
nozę finansową miasta Gdańsk, sporządzoną dla lat 2014−2017. Prognoza finan-
sowa przedstawiona w tabeli 7 przyjmuje założenia makroekonomiczne zgodnie 
z prognozami z lat ubiegłych. Wartości wskaźników kształtują się następująco: 
– realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, 
– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%, 
– realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 1,0%, 
– wzrost zatrudnienia w gospodarce – 0,2%, 
– wzrost pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta (bez kadry 

kierowniczej  – 3%. 

Tabela 7. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Gdańsk opracowana dla lat 
2014−2017  

Wyszczególnienie 
Prognoza od roku 2014 (zł) 

2014 2015 2016 2017 
1. DOCHODY 

OGÓŁEM 2 692 648 728 2 374 952 770 2 180 070 433 2 218 487 069 

1.1. Dochody 
bieżące  

2 021 749 637 2 098 092 432 2 121 273 933 2 162 249 569 

1.2. Dochody 
majątkowe  670 899 091 276 860 338 58 796 500 56 237 500 

2. WYDATKI 
OGÓŁEM 2 722 824 036 2 377 475 868 2 114 892 520 2 122 313 702 

2.1. Wydatki 
bieżące  

1 877 590 235 1 964 987 338 1 973 771 914 1 976 937 974 

2.2. Wydatki 
majątkowe 845 233 801 412 488 530 141 120 606 145 375 728 

3. WYNIK - 30 175 308 - 2 523 098 65 177 913 96 173 367 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gdansk.pl/kultura,15.html 

Przyjęto również wariant założeń makroekonomicznych na okres 5 lat 
(2014−2018) przedstawiony w tabeli 8: 
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Tabela 8. Przyjęte założenia wskaźników makroekonomicznych do Wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Gdańsk opracowanej dla lat 2014−2018 
(w %) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Wskaźniki makroekonomiczne 
Inflacja średnioroczna 2,40 2,50 2,50 2,50 2,40 
Realny wzrost PKB 2,50 3,80 4,30 4,20 4,10 
Stopy procentowe dla PLN 
WIBOR 6M 3,70 5,50 5,50 5,50 5,50 

Źródło: http://www.gdansk.pl/download/2014_06/54309.pdf 

Kolejne lata – po roku 2018 – zostały oparte na wytycznych Ministerstwa 
Finansów w zakresie kształtowania się wskaźników makroekonomicznych. Wyżej 
wskazane założenia w stosunku dla lat poprzednich zakładają wzrost wynagrodzeń 
pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta o 3%. 

5.  Określenie potencjalnych przyczyn wpływających na odchylenia progno-
zowanych kategorii dochodów i wydatków  

Trafność prognozy można określić dopiero po upływie czasu, na jaki została 
ona opracowana, a stopień trafności mierzy się przy pomocy błędów ex post. Mogą 
być one obliczane na dany moment lub wybrany okres. Określenie potencjalnych 
przyczyn wpływających na odchylenia prognozowanych kategorii dochodów i wy-
datków wymagało przygotowania tablic 13−15. Prezentują one główne kategorie 
prognozy, rzeczywiste wykonanie budżetu oraz stosunek procentowy odchylenia 
wykonania rzeczywistego do prognozowanych wielkości. Autor, próbując określić 
przyczyny różnic, skupił się wyłącznie na pozycjach o odchyleniach większych niż 
10% i wspomagał się sprawozdaniami z wykonania budżetu oraz założeniami 
przyjętymi do WPF na określony rok. 

Analizy WPF i rzeczywiste wykonanie budżetu zostaną zaprezentowane 
i omówione w trzech scenariuszach obejmujących lata 2011, 2012, i 2013. Tabe-
la 9 prezentuje pierwszy scenariusz. 
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Tabela 9. Zestawienie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Gdańsk z wykona-
niem budżetu dla roku 2011 (zł) 

Wyszczególnienie Prognoza Wykonanie Odchylenie w % 

1. DOCHODY OGÓŁEM 2 348 634 677 2 081 295 758 - 11,38 

1.1. Dochody bieżące 1 750 358 759 1 856 947 144 6,09 

1.2. Dochody majątkowe 598 275 918 224 348 614 - 62,50 

2. WYDATKI OGÓŁEM b.d. 2 543 287 727 b.d. 

2.1. Wydatki bieżące 1 604 675 172 1 642 556 695 2,36 

2.2. Wydatki majątkowe 1 052 704 887 900 731 032 - 14,44 

3. WYNIK – DEFICYT 
/NADWYŻKA 0,00 - 461 991 969 b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gdansk.pl/bip/raporty-
publikacje,15.html 

Analizując znaczące odchylenia dla roku 2011, na podstawie danych 
zmieszczonych w tablicy 13, zakres weryfikacji został ograniczony do trzech 
pozycji: 
– dochody ogółem (-11,38%), 
– dochody majątkowe (-62,50%), 
– wydatki majątkowe (-14,44%). 

Przyczyny tak znaczących różnic zostały opisane w sprawozdaniu z wyko-
nania budżetu za rok 2011. Wynikają one ze „zmniejszenia planu dochodów włas-
nych i dotacji na zadania własne”25. Kluczowymi pozycjami, wpływającymi na 
zmniejszenie wykonania budżetu w tym zakresie, były dotacje na realizację 
projektów finansowanych ze środków europejskich, podatku od czynności 
cywilno-prawnych oraz pomniejszone wpływy z różnych dochodów. Największy 
udział w kształtowaniu dochodów majątkowych – wpływających na dochody 
ogółem – miały dotacje z projektów finansowanych ze środków z UE w kwocie 
241 058 996 zł. Kwota nie uzyskana na realizację powyższych celów spowodowała 
zmiany po stronie dochodów jak i wydatków, przy czym korelacja wartości w obu 
kategoriach była niesymetryczna. 

Drugi scenariusz został zamieszczony w tabeli 10. 

                                                        
25 [http://www.gdansk.pl/bip/pobierz,43687.html], 2014-07-02. 
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Tabela 10. Zestawienie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Gdańsk z wyko-
naniem budżetu dla roku 2012 (zł) 

Wyszczególnienie Prognoza Wykonanie Odchylenie w % 

1. DOCHODY OGÓŁEM 2 608 364 515 2 952 375 414 13,19 

1.1. Dochody bieżące 1 864 442 358 1 942 737 120 4,20 

1.2. Dochody majątkowe 743 922 157 991 174 973 33,24 

2. WYDATKI OGÓŁEM 2 736 915 865 2 970 739 641 8,54 

2.1. Wydatki bieżące 1 751 839 084 1 790 637 894 2,21 

2.2. Wydatki majątkowe 985 076 781 1 180 101 747 19,80 

3. WYNIK – DEFICYT 
/NADWYŻKA - 128 551 350 - 18 364 227 - 85,71 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gdansk.pl/bip/raporty-
publikacje,15.html 

Na podstawie odchyleń przedstawionych w tablicy 10 dla roku 2012 zostały 
wyodrębnione cztery znaczące pozycje: 
– dochody ogółem (13,19%), 
– dochody majątkowe (33,24%), 
– wydatki majątkowe (19,80%), 
– wynik – deficyt/nadwyżka (-85,71%). 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 zawiera „zwiększenia planu 
dochodów własnych i dotacji na zadania własne ”26 m. in. z: 
– podatku od nieruchomości, 
– dochodów z mienia komunalnego w wysokości, 
– dotacji i środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków 

europejskich, 
– dotacji z państwowych funduszy celowych, 
– zwrotu podatku VAT. 

Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 95% zakładanego planu rocznego 
i ponoszone były głównie w zakresie wydatków na planowane remonty, wydatków 
na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, wydatków na zadania 
inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe.  

                                                        
26 [http://www.gdansk.pl/bip/pobierz,43687.html], 2014-07-02. 
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Wzajemne powiązania w różnym stopniu oddziałują na wcześniej wymie-
nione grupy dochodów i wydatków. Cechą charakterystyczną tych oddziaływań są 
zmiany jednokierunkowe, polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu wartości 
innych grup. Wyjątkiem jest wynik (saldo pierwotne), które zostało wyłącznie 
pomniejszone. Scenariusz trzeci został przedstawiony w tabeli 11. 

Tabela 11. Zestawienie wieloletniej prognozy finansowej miasta Gdańsk z wyko-
naniem budżetu dla roku 2013 (zł). 

Wyszczególnienie Prognoza Wykonanie Odchylenie w % 

1. DOCHODY OGÓŁEM 2 718 749 016 2 761 349 515 1,57 

1.1. Dochody bieżące 1 877 801 895 2 030 263 854 8,12 

1.2. Dochody majątkowe 740 947 121 723 764 736 - 2,32 

2. WYDATKI OGÓŁEM 2 708 921 768 2 615 173 428 - 3,46 

2.1. Wydatki bieżące 1 866 239 977 1 818 412 491 - 2,56 

2.2. Wydatki majątkowe 842 681 791 796 760 937 - 5,45 

3. WYNIK – DEFICYT 
/NADWYŻKA 9 827 248 b.d. b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gdansk.pl/bip/raporty-
publikacje,15.html 

Tabela 11. przedstawia dane prognostyczne i rzeczywiste wykonanie budżetu 
dla roku 2013. Odchylenia nie przekraczają założonych 10%, w związku z czym 
dane z powyższej tablicy nie będą podlegały analizie. Przyczynią się one jednak do 
sformułowania wniosków. 

Wyniki analizy, zaprezentowane w formie tabel, pozwalają na precyzyjne 
sformułowanie wniosków płynących z opracowania  

W latach 2011 i 2012 pojawiały się znaczące odchylenia wartości pomiędzy 
pozycjami prognozy, a rzeczywistym wykonaniem budżetu. Powyższa sytuacja dla 
roku 2013 nie zachodzi, co może prowadzić do wniosku, że wraz z upływem lat 
szacowanie wartości jest coraz bardziej precyzyjne. Zauważyć należy, że dla pre-
zentowanych prognoz założenia są wyznaczane przez prognostę z uwzględnieniem 
szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych, udostępnionych przez 
Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że poza samymi założeniami, udoskonaleniu 
poddawane są również wskaźniki makroekonomiczne, wpływające w sposób 
znaczny na predykcję konkretnych kategorii dochodów i wydatków. Odchylenia 
występują głównie w grupie dochodów i wydatków majątkowych, które są bez-
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pośrednio powiązane z pozyskiwaniem środków z UE (m. in. na realizację inwes-
tycji). Wzrost odchyleń w tych grupach jest zawsze skorelowany ze wzrostem 
wydatków majątkowych. Powodowane jest to głównie wieloetapowością pozys-
kania środków przeznaczonych na prefinansowanie projektów i niepewnością 
związaną z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku na jego realizację. Wobec powyż-
szego szacowanie wartości dla wyżej wymienionych grup jest trudne i w dużym 
stopniu zależy od kompetencji kadry składającej wnioski na pozyskanie tego typu 
dofinansowania. 

Zakończenie 

Wieloletnia prognoza finansowa w założeniu autorów ustawy miała stanowić 
dokument strategiczny, wchodzący w skład nowoczesnego i kompleksowego 
narzędzia zarządzania budżetem JST. Potrzeby opracowania WPF wynikły przede 
wszystkim z wymogów i standardów stosowanych w krajach zachodnich oraz ze 
zjawisk ekonomicznych, które w znaczny sposób wpływają na budżet. Narzędzia 
oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają ująć te zagadnienia w szerszym 
kontekście, co przekłada się efektywniejsze zarządzanie środkami publicznymi 
oraz podejmowanie trafnych decyzji, uwzględniających dane z wielu źródeł 
w horyzoncie wieloletnim. 

Wieloletnia prognoza finansowa, jako dokument strategiczny dla finansów 
jednostek samorządu terytorialnego, zaczął mieć znaczenie dopiero po przepro-
wadzeniu ustawowych zmian – wcześniej zasady jego funkcjonowania były na tyle 
ogólne, że nie spełniały swojego zadania. Szereg rozporządzeń usystematyzował 
i ujednolicił zasady jejtworzenia. Po trzech latach od powstania obowiązku, 
dokument ten zaczyna zyskiwać na znaczeniu, choć zależy to głównie od służb 
finansowych i celów, do których jest przez nie wykorzystywany. 
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Streszczenie 

Autor artykułu zaprezentował istotę Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Scharakteryzował także różne  aspekty i pojęcia powiązane z tym zagadnieniem.  

Na podstawie specjalistycznych opracowań oraz własnych doświadczeń zawo-
dowych wskazał i opisał metody prognostyczne zalecane i stosowane w praktyce 
przez JST. Przeprowadził badania pozwalające na ocenę trafności opracowanych 
prognoz finansowych na przykładzie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Gdańsk dla lat: 2011, 2012 oraz 2013.  

Summary 

The author presented the essence of the Multi Annual Financial Forecast. 
Furthermore, the varied aspects and concepts related to this issue were charac-
terised. Based on specialist studies and personal experience, the author pointed to 
and described the prognostic methods recommended and applied in practice by the 
local government. The author conducted a study to assess the accuracy of financial 
projections based on the example of the Multi-Annual Financial Forecast of the 
City of Gdańsk for the years: 2011, 2012 and 2013. 
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