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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowna Pani Marszałek, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Artura Dunina podczas 17. 
posiedzenia Senatu RP w dniu 28 października 2020 r. uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Odnosząc się do kwestii  skutków projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz 
niektórych innych ustaw (druk 642), w tym mających wpływ na dochody budżetu państwa oraz 
na dochody jednostek samorządu terytorialnego), uprzejmie informuję, że wpływ proponowanych 
rozwiązań na sektor finansów publicznych, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego został 
przedstawiony w Ocenie skutków regulacji (link: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=642 
ikona 642.pdf).
Zmiana zakłada podwyższenie limitu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą
działalność gospodarczą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
(z 250 tys. euro do 2 mln euro) oraz likwidacji szeregu wyłączeń. Przewiduje się, że w wyniku 
wprowadzonych rozwiązań pewna grupa podatników opodatkowanych dotychczas na zasadach 
ogólnych zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania i wybierze ryczałt. Zmiana formy 
opodatkowania działalności gospodarczej spowoduje, z jednej strony obniżenie obciążeń 
podatkowych podatników, z drugiej strony wpłynie na zmianę w dystrybucji dochodów 
podatkowych.

W odniesieniu do kwestii rekompensat finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego w 
związku ze zmianami w ustawach podatkowych, podkreślić należy, że podejmowane przez rząd 
działania będą motorem napędowym polskiego biznesu. Jest to inwestycja w zatrudnienie  i 
produktywność polskich firm. Rozwijające się firmy stworzą nowe miejsca pracy, co będzie miało 
przełożenie na wzrost wpływów z PIT i CIT w kolejnych latach.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że sytuacja finansowa samorządów jest na bieżąco monitorowana 
a środki finansowe są przekazywane terminowo i w wysokościach wynikających z przepisów. 
Z analizy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) po 9 miesiącach br. 
wynika, że łącznie dochody JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz z 
subwencji ogólnej po 9 miesiącach 2020 r. – kształtują się na poziomie 101,9% w porównaniu do 
analogicznego okresu w 2019 r. Szacuje się, że dochody z tytułu udziału samorządów w PIT na 
2021 r. będą wyższe od zaplanowanych na rok bieżący.
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W 2021 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we 
wpływach z PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie 
z 50,01% w 2020 r. do 50,08% w 2021 r.
Ponadto, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. subwencja ogólna, z wyłączeniem 
części oświatowej, w porównaniu do bieżącego roku wzrasta o ponad 1,2 mld zł. Zaznaczyć tu 
należy, że dochody z tego tytułu są stabilne i pewne. Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 
2021 kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi ponad 70 mld zł.
W przyszłym roku wyższe będą, na przykład część wyrównawcza dla gmin o 6,3% i część 
wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów o 10,3%.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 
2021 wynosi ponad 52 mld zł i jest większa w porównaniu do subwencji oświatowej na rok 2020 
o 4,4%. Od 2015 roku subwencja w części oświatowej wzrosła o 28,9%.

Po III kwartałach 2020 r. - według danych ze sprawozdań - budżety jednostek samorządu 
terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 18,8 mld zł, przy planowanym deficycie 
w wysokości 26,1 mld zł. Natomiast nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu 
terytorialnego kształtuje się na poziomie ponad 24,9 mld zł.

Dostrzegając wpływ pandemii na finanse samorządów, podejmowane są działania umożliwiające 
wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Dla przykładu, jednostki samorządu 
terytorialnego otrzymają dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będą one 
mogły być wykorzystane na inwestycje, w tym jako wkład własny do projektów finansowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota środków została ustalona 
na poziomie 12 mld zł. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną również skierowane do 
gmin środki w wysokości 250 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w 
miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej.
Sukcesywnie przyznawane są też środki na wnioski dysponentów z poszczególnych rezerw 
celowych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej  
wirusem SARS-CoV-2, w tym m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu 
medycznego.

Odnosząc się do kwestii zadań z zakresu administracji rządowej pragnę zauważyć, że jedną z 
podstawowych regulacji prawnych, odnoszących się do kalkulacji wysokości dotacji na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej jest art. 129 ustawy o finansach publicznych. Stosownie 
do postanowień ww. artykułu, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, 
określane są przez dysponentów części budżetowych według zasad przyjętych w budżecie państwa 
do określenia wydatków podobnego rodzaju, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Co 
oznacza, iż np. wydatki na wynagrodzenia osobowe czy pozostałe wydatki bieżące ujęte w 
dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej powinny być wyliczane 
odpowiednio tak jak dla jednostek rządowych.
Podział na zadania i jednostki samorządu terytorialnego powinien być uzależniony od nakładów
niezbędnych na realizację danego zadania, w myśl zasady wynikającej z art. 44 ust. 3 tej ustawy, 
tj.: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów. Dotacja, co do zasady, jest przekazywana na realizację
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określonych zadań a nie na finansowanie poszczególnych kosztów. W przypadku zadań, dla 
których wprowadzony został ujednolicony w skali kraju sposób naliczania dotacji odpowiednio 
jest przeliczana stawka za roboczogodzinę. Dla przykładu stawka za roboczogodzinę na realizację 
zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji 
ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (tzw. spraw obywatelskich) w 2015 roku wynosiła 
22,92 zł, natomiast obecnie wynosi 31 zł. Natomiast na zadania, których sposób finansowania 
wynika z przepisów prawa materialnego planowane są środki niezbędne na wypłatę odpowiednich 
świadczeń, sfinansowanie kosztów oraz na obsługę tych zadań, zgodnie z przyjętą metodologią. 

Zauważenia również wymaga, iż każdy projekt rządowy, skutkujący zmianą poziomu dochodów 
lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego wymaga oszacowania skutków finansowych,
w tym wskazania źródła finansowania. W ramach prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, również Strona Samorządowa ma możliwość merytorycznego wypowiadania się
zarówno w przedmiocie wyceny kosztów zadania, standardu jego realizacji, jak również sposobu
finansowania.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Finansów,

              Funduszy i Polityki Regionalnej
           Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu
   w Ministerstwie Finansów

           /- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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