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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 15 maja br. znak: BPS/043-10-300/20  
oświadczenie złożone przez senatora Aleksandra Szweda podczas 10. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 13 maja 2020 r. dotyczące możliwości złagodzenia art. 243 ustawy o finansach 
publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, uprzejmie informuje.

W przyjętym w dniu 20 maja br. przez Radę Ministrów i uchwalonym przez Sejm RP projekcie 
ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382) zawarte są rozwiązania dotyczące 
finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Rozwiązania te prowadzą w szczególności 
do wyeliminowania negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na obowiązujące samorządy 
reguły fiskalne, w tym  zawarte w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  ustawy  finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 569, z późn. zm.).
Zmiany polegają na wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia JST – tych 
zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez JST 
w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19 
Należy podkreślić, że wyłączone ze wskaźnika będą zobowiązania w kwocie ubytku dochodów, 
a samo wyłączenie będzie mieć charakter długoterminowy – tzn. spłata kredytu (pożyczki, 
kredytu, obligacji) będzie poza limitem przez cały okres jego spłaty.
Ponadto, ustalając - na rok 2021 i lata kolejne - relację ograniczającą wysokość spłaty długu, 
JST będzie pomniejszać wydatki bieżące o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu 
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Takie rozwiązanie ogranicza 
niekorzystne skutki epidemii COVID-19 - dla funkcjonowania wskaźnika spłaty zadłużenia.
Pragnę dodać, że  ustawą z dnia z dnia 31 marca 2020 r.  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. z 2020 r, poz. 568) zwiększono możliwości w zakresie spłaty długu – poprzez 
powiększenie limitu spłaty długu o kwotę wydatków bieżących na obsługę. Rozwiązanie to ma 
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na celu podniesienie potencjału inwestycyjnego JST. Oddziaływanie tego rozwiązania na 
gospodarkę finansową JST będzie miało długofalowy charakter. 

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Finansów
Sekretarz Stanu
Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym/
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