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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z otrzymanym upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów do udzielenia odpowiedzi na 
oświadczenie  Pani Senator Gabrieli Morawskiej – Staneckiej złożone podczas 5. posiedzenia 
Senatu RP w sprawie zmiany systemu finansowania polskich samorządów – uprzejmie informuję.
W ubiegłym roku, zagadnienia dotyczące finansów samorządowych były przedmiotem debaty 
zarówno na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele wszystkich organizacji samorządowych jak również na 
posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych.
Minister Finansów - dostrzegając ogromną rolę samorządu w realizacji zadań publicznych - 
zwrócił uwagę na potrzebę przeanalizowania uwag i propozycji strony samorządowej. Wspólnie  
ustalono, że  prace w tym zakresie będą prowadzone w ramach zespołu, w skład którego wejdą 
przedstawiciele resortu finansów i przedstawiciele strony samorządowej. Do udziału w pracach 
tego zespołu, oprócz przedstawicieli strony rządowej i samorządowej, zostaną zaproszeni także 
przedstawiciele środowisk naukowych.
Minister Finansów zwrócił się do Sekretarza Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego o wskazanie przedstawicieli samorządów do prac w zespole, który 
dokona przeglądu finansów samorządowych i wypracuje propozycje zmian w obszarze finansów 
samorządowych. 
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 28 lutego br. Zespół będzie działał w zakresie 
spraw dotyczących, w szczególności: podatków dochodowych, podatków i opłat lokalnych, 
subwencji oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W kolejnych miesiącach 
rozpoczną się prace w podzespołach podczas, których zdiagnozowane zostaną dysfunkcję 
obecnego systemu finansów samorządu terytorialnego. Problematyka zawarta w oświadczeniu 
Pani Senator wpisuje się zatem w zakres działania tego Zespołu.
Warto podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych, 
dysponują określonymi ustawowo dochodami, tj. dochodami własnymi, uzupełnianymi 
subwencją ogólną i dotacjami.
W ramach dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki finansowe 
pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku, z udziału w podatkach 
dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, oraz z innych opłat i dochodów 
należnych danej jednostce na podstawie odrębnych przepisów.
W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 
są samodzielne, a ich organy – w granicach obowiązującego prawa – są suwerenne 



2

w podejmowaniu decyzji dotyczących przeznaczania i wykorzystania środków finansowych 
zabezpieczonych w ich budżecie.
W roku 2019 - w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych podatników podatku dochodowego 
od  osób fizycznych - dokonano zmian w ustawie dotyczącej tego podatku. Wprowadzono 
zwolnienie od podatku dochodowego dla podatników, do ukończenia przez nich 26. roku życia, 
uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, obniżenie kosztów pracy przez ponad 
dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, obniżenie stawki 
podatku z 18% do 17% . 
Skutki finansowe tych rozwiązań, w tym mające wpływ na dochody jednostek samorządu 
terytorialnego - stosownie do art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) - zostały określone w ocenie skutków 
regulacji. 
Należy zauważyć, że samorząd terytorialny jest częścią państwa i w przypadku wprowadzenia 
określonych rozwiązań, służących celom gospodarczym czy społecznym, konsekwencje takich 
działań – zarówno te pozytywne jak i negatywne - ponosi budżet państwa, jak również 
i samorządy.
Podkreślenia wymaga, iż na przestrzeni ostatnich lat sytuacja finansowa jednostek samorządu 
terytorialnego uległa znacznej poprawie. Wpływ na to miała zarówno dobra sytuacja 
makroekonomiczna, jak również szereg podjętych działań mających na celu zwiększenie stopnia 
przestrzegania przepisów podatkowych. Efektem tych działań był systematyczny wzrost 
dochodów podatkowych, w tym dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
udziałów w podatkach dochodowych (PIT).
Na uwagę zasługuje fakt, iż w roku 2018 dochody tych jednostek w stosunku do roku 2015 
z tytułu udziału we wpływach z PIT wzrosły o 33,6%, a w przypadku udziału we wpływach 
z CIT wzrosły o 37% – łącznie o ponad 15 mld zł.
Jednocześnie należy podkreślić, iż Ministerstwo Finansów – w związku z panującą w kraju 
epidemią COVID-19 - na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację finansową jednostek 
samorządu terytorialnego.

               Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Finansów
        Tomasz Robaczyński
           Podsekretarz Stanu
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