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� Instrumentem wieloletniego planowania budŜetowego jest Wieloletni 
Plan Finansowy Państwa (WPFP), stanowiący średniookresowe 
ramy budŜetowe, zbudowane na odpowiednich załoŜeniach 
makroekonomicznych;

� Wieloletni Plan Finansowy Państwa będzie przyjmowany w postaci 
uchwały Rady Ministrów na okres 4 lat budŜetowych;

� Kierunki działań zawarte w przyjętych przez Radę Ministrów: 
Programie Konwergencji, a takŜe w WPFP będą uwzględniane w 
załoŜeniach projektu budŜetu państwa na rok następny;

� Wieloletnie planowanie budŜetowe umoŜliwi skuteczniejsze 
wprowadzanie reform strukturalnych oraz stosowanie strategicznych 
rozwiązań budŜetowych, których pozytywne efekty moŜna  określić
jedynie w dłuŜszym okresie czasu.

Wieloletnie planowanie budWieloletnie planowanie budŜŜetoweetowe
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Cel gCel głłóówny Strategii Rozwoju Kraju wny Strategii Rozwoju Kraju 
20072007--20152015

�poziom Ŝycia: wzrost dochodów, dostęp do edukacji i szkolnictwa, 

zatrudnienie i wydajność pracy, zdrowotność;

�jakość Ŝycia: poczucie bezpieczeństwa, dobra infrastruktura techniczna 

i społeczna, dobry stan środowiska przyrodniczego, udział w Ŝyciu 

demokratycznym, w kulturze, turystyce, wspólnocie lokalnej oraz aktywność

w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
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Priorytety SRK 2007Priorytety SRK 2007--20152015

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej;

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej 
bezpieczeństwa;

5. Rozwój obszarów wiejskich;

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
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Kierunki polityki spoKierunki polityki społłecznoeczno--gospodarczej gospodarczej 
Rady MinistrRady Ministróóww

10 kluczowych wyzwań, które szczegółowo diagnozuje raport i 
na jakie Polska musi odpowiedzieć w horyzoncie  2030 roku:

� Wzrost konkurencyjności.
� Sytuacja demograficzna.
� Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy.
� Odpowiedni potencjał infrastruktury.
� Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne.
� Gospodarka oparta na wiedzy oraz rozwój kapitału intelektualnego.
� Solidarność i spójność regionalna.
� Poprawa spójności społecznej.
� Sprawne państwo.
� Wzrost kapitału społecznego. 6

Raport: 
„Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.”
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Wieloletni Plan Finansowy Państwa Ustawa budŜetowa

Funkcja państwa

Cele strategiczne

Mierniki:

• oddziaływania
• rezultatu

Zadania Podzadania Działania

Cele 
ogólne

Cele 
szczegółowe

Cele 
operacyjne

Mierniki:

• rezultatu

Mierniki:

• produktu

Mierniki:
• oddziaływania
• produktu
• rezultatu

PowiPowiąązanie WPFP z Ustawzanie WPFP z Ustawąą budbudŜŜetowetowąą
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Wieloletni Plan Finansowy PaWieloletni Plan Finansowy Pańństwa stwa 
w ustawie o finansach publicznychw ustawie o finansach publicznych

� Wieloletni Plan Finansowy Państwa to plan dochodów i 
wydatków oraz przychodów i rozchodów budŜetu państwa 
sporządzany na cztery lata budŜetowe;

� Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany w 
układzie obejmującym funkcje państwa wraz z celami i 
miernikami stopnia wykonania danej funkcji i uwzględnia:

� cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, o której mowa 
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

� kierunki polityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów.
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Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w podziale na poszczególne 

lata budŜetowe, określa:

� Podstawowe wielkości makroekonomiczne;

� Kierunki polityki fiskalnej;

� Prognozy dochodów oraz wydatków budŜetu państwa;

� Kwotę deficytu i potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa oraz źródła 
ich sfinansowania;

� Prognozy dochodów i wydatków budŜetu środków europejskich;

� Wynik budŜetu środków europejskich;

� Skonsolidowaną prognozę bilansu sektora finansów publicznych;

� Kwotę państwowego długu publicznego.

Wieloletni Plan Finansowy PaWieloletni Plan Finansowy Pańństwa stwa 
w ustawie o finansach publicznych w ustawie o finansach publicznych 
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WPFP WPFP –– dokument ukierunkowujdokument ukierunkowująący politykcy politykęę
finansowfinansowąą papańństwastwa

Rok n Rok n+1
Wydatki

Dochody

Deficyt Deficyt
Rok n+2
Deficyt

Rok n+3
Deficyt

Deficyt
w ustawie 
budŜetowej
na rok n+2

Deficyt
w ustawie 
budŜetowej
na rok n+3

Deficyt
w ustawie 
budŜetowej
na rok n+1

WPFPWPFP Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3

WPFP aktualizowany 2 miesiące po ogłoszeniu 
ustawy budŜetowej

z uwzględnieniem deficytu roku poprzedniego

Polityka finansowa państwa
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10



Rada 
Ministrów

Minister 
Finansów

Dysponenci

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Dochody:
• podatkowe
• niepodatkowe
• cło
• dochody budŜetu
środków europejskich

Deficyt budŜetu 
państwa

Ustawa 
budŜetowa na 

dany rok

Funkcja 1
Funkcja 2 
Funkcja 3
Funkcja 4 
Funkcja 5 
Funkcja 6 
Funkcja 7
Funkcja 8
Funkcja 9
Funkcja 10
Funkcja 11
Funkcja 12
Funkcja 13
Funkcja 14
Funkcja 15
Funkcja 16
Funkcja 17
Funkcja 18
Funkcja 19
Funkcja 20
Funkcja 21
Funkcja 22

1. Wydatki na utrzymanie 
organów administracji;

2. Wydatki sztywne:
• obsługa długu,
• Subwencje i dotacje do JST,
• Dotacje do FUS, KRUS.

3. Wydatki budŜetu środków 
europejskich;

4. Inne wydatki rozwojowe;

5. Wydatki na zaciągnięte 
zobowiązania 
długoterminowe.

Wydatkiprzedstawia

podejmuje uchwałę

Tryb przygotowania i aktualizacji WPFP Tryb przygotowania i aktualizacji WPFP 
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DziDzięękujemy kujemy 
za uwagza uwagęę
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