
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Kraków, dnia 8 lutego 2021 r. 

 

 

KRRIO/0011/0700-1/3/2021 

 

Pan  

Marek Wiewióra  

Dyrektor  

Departament Finansów Samorządu 

Terytorialnego  

Ministerstwa Finansów 

 

Szanowny Panie Dyrektorze 

 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz istotnymi rozbieżnościami pomiędzy wytycznymi przekazywanymi JST 

przez poszczególne Urzędy Wojewódzkie odnośnie kwestii finansowania zadań 

realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie: 

− organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz 

informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), 

− realizacji programu „Wspieraj seniora”, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji budżetowej  

i ujednolicenia zasad ujmowania środków w budżetach JST. 

 

 
Przewodniczący 

Krajowej Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych 

 

Mirosław Legutko 
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Źródłem finansowania powyższych zadań są środki pochodzące z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Stosownie do art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), środki te nie stanowią dotacji 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 

r. poz. 869 z późn. zm.). Jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają je na 

wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego 

rachunku.  

 W ocenie Krajowej Rady RIO środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego i zadania nimi finansowe – wbrew 

informacjom przekazywanym przez część Urzędów Wojewódzkich o pozabudżetowym 

charakterze  tych środków – bezsprzecznie powinny być ujmowane w budżetach JST i 

sprawozdawczości budżetowej, stanowiąc odpowiednio dochody i wydatki budżetów JST.  

 Podkreślić należy również, że zastosowanie jednolitej klasyfikacji budżetowej 

środków otrzymywanych w tym zakresie przez jednostki samorządu terytorialnego pozwoli 

na wyodrębnienie tych środków spośród pozostałych dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego.  

 Z uwagi na wagę i skalę problemu proszę o możliwie szybką odpowiedź. 

 

 

                                                                                        z poważaniem 

 

  Mirosław Legutko 

                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                       Krajowej Rady 

                                                                      Regionalnych Izb Obrachunkowych 
                              /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

   

 

Otrzymują: 

1. Adresat,  

2. Pan Grzegorz Ziomek – Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej – MSWiA,  

3. a/a. 
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