
Planowanie wieloletnie w Polsce 

1) Adam Kowalski jest studentem 3. roku Wydziału Prawa. Z uwagi na nagromadzone 

ostatnio obowiązki wynikające z życia studenckiego, nie miał dość czasu na to, by 

przygotować się do egzaminu z prawa finansowego. Postanowił jednak przystąpić do 

egzaminu w nadziei, że zadane pytania nie będą dla niego za trudne. Niestety, po 

rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych przez prowadzącego egzamin Adam Kowalski w 

akcie desperacji chwyta za telefon komórkowy i wysyła do Ciebie SMS z treścią pytań 

i prośbą o przesłanie prawidłowych odpowiedzi. Jednym z pytań jest pytanie o 

elementy składowe WPFP. Jak zareagujesz? 

2) Wyjaśnij relacje pomiędzy zasadą roczności a zasadą wieloletniości w polskim prawie 

finansowym. 

3) Na czym polega różnica między „planem” a „prognozą”? 

4) Na czym polegają różnice w zakresie kompetencji opracowywania WPF i WPFP? 

5) Na jaki okres opracowywana jest WPF a na jaki WPFP? 

6) Wyjaśnij istotę wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na podstawie ufp. 

7) Wyjaśnij istotę Wieloletniego Programu Finansowego Państwa (WPFP) na podstawie 

ufp. 

8) Wskaż wszystkie różnice pomiędzy WPF a WPFP wynikające z przepisów ufp. 

9) Opisz istotę wieloletniej prognozy finansowej na podstawie obowiązującej 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Białystok. 

10) Opisz istotę obowiązującego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. 

11) Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie WPFP na lata 2019-2022. Czy postąpiła 

słusznie? 

12) W gminie Jabłonna zdecydowano, że zamiast Wieloletniej Prognozy Finansowej 

zostanie uchwalonych na zasadach programu pilotażowego Wieloletni Plan 

Finansowy Państwa. Czy postąpiono słusznie? 

13) Jak ocenisz postępy w ograniczaniu luki podatkowej w Polsce przez pryzmat 

aktualnego WPFP? 

14) Wymień 3 przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w obecnej WPF Białegostoku. 

15) Streść jakie informacje znajdują się w objaśnieniach wartości przyjętych w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej obowiązującej obecnie w Białymstoku. 

16) Na czym polegają różnice między uchwałą budżetową Białegostoku a WPF tego 

miasta? 

17) Na czym polega różnica  pomiędzy „zmianą WPF” od „zmiany w WPF”? 

18) Na czym polegają różnice między obowiązującą ustawą budżetową RP a 

obowiązującym WPFP? 

19) Co takiego najbardziej zdziwiło Cię w WPFP? 

20) W której polskiej jst. obowiązująca WPF wybiega najbardziej w przyszłość? 

21) Jakie są relacje między obowiązującym WPFP a programem konwergencji? 

22) Jaka jest podstawa prawna oraz cel opracowywania programu konwergencji?  

23) Jakie są różnice między programami konwergencji a programami stabilności? 

24) Na czym polegają różnice między wieloletnimi ramami finansowymi a wieloletnią 

prognozą finansową? Dokonaj charakterystyki tych pierwszych. 



25) Jakie relacje występują pomiędzy planowaniem wieloletnim a budżetowaniem 

wieloletnim w kontekście ufp.? (proszę zwrócić uwagę zarówno na WPFP oraz 

programy wieloletnie zamieszone w ustawie budżetowej). 

26) Wskaż różnice pomiędzy WPF miasta Białystok a WPF powiatu białostockiego. 

27) W jaki sposób poprawiłbyś regulację ustawową w zakresie WPF? 

28) W jaki sposób poprawiłbyś regulację ustawową w zakresie WPFP? 

29) Porównaj WPFP na lata 2019-2022 z WPFP na lata 2013-2016 i wyjaśnij na czym 

polega różnica w opisie jego części zadaniowej? Czy powyższe ma związek ze zmianą 

obowiązującym w tym czasie przepisów ufp.? 

30) Gdybyś jako ustawodawca musiał zrezygnować bądź z planowania rocznego bądź też 

z planowania wieloletniego jakiego wyboru byś dokonał? 

 

 

 


