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Wstęp

Sektor finansów publicznych w coraz większym zakresie przyczynia się do zaspo-
kajania potrzeb społeczeństwa. Dokonuje tego przez oferowanie dóbr i  usług po-
wszechnie dostępnych, za których odpłatność jest ustalana po kosztach lub są one 
oferowane po nieznacznej odpłatności. Istotne jest, że nie jest możliwe wykluczenie 
kogokolwiek z korzystania z usług publicznych1. W związku z tym w ostatnim czasie 
wzrasta ranga odpowiedniego zarządzania ograniczonymi zasobami publicznymi 
w celu zaspokojenia nieograniczonych potrzeb społecznych. 

Próba łagodzenia dysproporcji pomiędzy potrzebami społecznymi a wielkością 
zasobów finansowych wpłynęła na dynamiczne zmiany sektora publicznego oraz 
włączenie do działalności jednostek sektora finansów publicznych narzędzi wyko-
rzystywanych od dawna w działalności sektora prywatnego. 

Zmiana przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie sektora finansów pu-
blicznych, m.in. przez włączenie do systemu prawa wieloletniej prognozy finansowej, 
wzmocniła znaczenie planowania wieloletniego (długoterminowego). W przeciwień-
stwie do tzw. strategii mającej charakter fakultatywny, wieloletnia prognoza finansowa 
stanowi obecnie obligatoryjny element kształtowania polityki finansowej podmiotów 
sfery publicznej. Powinna ona wytyczać najistotniejsze dla funkcjonowania jednostki 
zamierzenia, które w obliczu istniejących ograniczeń, związanych m.in. z ustawowymi 
limitami zadłużenia czy koniecznością równoważenia sfery bieżącej, stanowią realne do 
osiągnięcia, w istniejących warunkach (zewnętrznych i wewnętrznych), wiązki celów.

Jednym z dokumentów prognostycznych o krótkoterminowym charakterze jest 
z  kolei plan finansowy. Definiuje on roczne zamierzenia podmiotu publicznego, 

1 Buchanan J.M., „Finanse publiczne w warunkach demokracji”, PWN, Warszawa 1997, s. 29.
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sprowadzone do sfery �nansowej, w  przypadku wieloletniej prognozy �nansowej 
rozszerzone o sferę rzeczową. 

Rola i znaczenie prawidłowo skonstruowanego planu �nansowego od kilku lat 
systematycznie rośnie. Wpływ na to mają specy�czne cechy, odróżniające sektor �-
nansów publicznych od pozostałych uczestników wymiany rynkowej, oraz fakt, iż 
stanowi uszczegółowienie planów dalekosiężnych. 

Identy�kowane przez plan �nansowy źródła dochodów/przychodów, stanowią-
ce jedynie ich prognozę, podlegają szczególnym zasadom realizacji. Metodologia 
gromadzenia dochodów publicznych, nakładając określone obowiązki, przekłada 
się również na zakres kompetencji kierowników jednostek budżetowych i  samo-
rządowych zakładów budżetowych. Strona wydatkowa, limitowana przez wielkości 
ujęte w planie �nansowym, wyznacza maksymalne granice wydatkowania środków 
publicznych. Przekroczenie ich, bez stosownych upoważnień, może spowodować 
konsekwencje wynikające z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
�nansów publicznych.

Oprócz planowania i systematycznej realizacji polityki �nansowej, zgodnie z do-
kumentami prognostycznymi (budżetem, planem �nansowym), istotna jest również 
ocena osiągniętych efektów. Analiza, realizowana w różnym zakresie oraz z różną 
częstotliwością, pozwala dokonać diagnozy bieżącej sytuacji podmiotu. Poprzez do-
stosowanie narzędzi analitycznych do potrzeb badania dokonana analiza ukazuje 
prawdopodobny kształt i przebieg badanego zjawiska lub procesu również w przy-
szłości. Znajomość możliwych, realnych do wystąpienia czynników pozwala unik-
nąć lub ograniczyć skutki potencjalnych zagrożeń. Wpływa także na identy�kację 
i wykorzystanie pojawiających się szans.

Analiza planu �nansowego jednostki budżetowej i samorządowego zakładu bud-
żetowego, oprócz identy�kacji pojawiających się możliwości rozwojowych i realnych 
zagrożeń, przyczynia się także do zmiany struktury wydatkowanych środków, prze-
kładając się na wzrost elastyczności polityki �nansowej i minimalizacji wydatków 
niepotrzebnych, nadmiernych lub zbędnych. 

Niniejsza publikacja, oprócz omówienia istoty i znaczenia planowania dla właści-
wej realizacji zadań publicznych, przedstawia metodologię budowy rocznego planu 
działalności − planu �nansowego. Ukazuje przy tym zasady obowiązujące przy jego 
konstrukcji w  różnych formach organizacyjnoprawnych podmiotów tworzących 
sektor �nansów publicznych. Wskazuje także na różne, zgodne z obowiązującymi 
przepisami, możliwości dokonywania zmian w zatwierdzonym planie �nansowym 
w trakcie jego rocznej realizacji. 
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