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Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego 

Informacja uzupełniająca pozyskana od prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Skutki gospodarcze epidemii mają odzwierciedlenie w znacznym ograniczeniu dochodów jednostek samo-

rządu terytorialnego, co istotnie pogarsza ich sytuację finansową. Skala strat na pewno będzie duża. 

1. Sytuacja finansowa Wrocławia 

Na podstawie aktualnych szacunków przewidujemy, że w związku z epidemią do budżetu Wrocławia 

wpłynie o blisko 265 milionów zł mniej. Największy ubytek w dochodach odnotujemy z tytułu udziału mia-

sta w PIT. Pierwotnie planowana kwota wpływów na 2020 r. z tego tytułu to 1,5 miliarda zł, jednak teraz 

szacujemy, że będzie to o ponad 100 milionów zł mniej. Prognozujemy także niższe wpływy z tytułu CIT – 

jaka to będzie skala, pokażą najbliższe 3 miesiące. Ponadto tracimy wpływy z tytułu komunikacji miejskiej 

oraz pozostałych usług realizowanych przez miasto. Aktualnie ubytek w tym zakresie szacujemy na poziomie 

80 milionów zł, w tym tylko z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży biletów z komunikacji miejskiej 

dochody będą niższe o blisko 60 milionów zł. Do tego przewidujemy niższe wpływy z tytułu podatku od 

nieruchomości, czynszów oraz najmu, przede wszystkim w związku z pomocą, jakiej miasto udzieliło przed-

siębiorcom, których sytuacja finansowa w czasie epidemii uległa pogorszeniu. Dodatkowo w związku 

z obecnie niepewną sytuacją na rynku nieruchomości nie uda się też zrealizować zaplanowanych dochodów 

ze sprzedaży majątku, których niewykonanie szacujemy na poziomie 75 milionów zł. To tylko najważniejsze 

pozycje, w których miasto odnotuje niespotykane dotychczas ubytki dochodów. Niewątpliwie niższe (niż 

pierwotnie planowano) wykonanie obejmie praktycznie wszystkie pozycje dochodów własnych miasta, przy 

praktycznie niezmiennie wysokich kosztach jego bieżącego utrzymania i funkcjonowania. 

Od samego początku epidemii miasto przeznacza też dodatkowe środki na walkę z COVID-19. Aktualnie 

kwota wydatków, jaka została przeznaczona na ten cel, to ponad 32 miliony zł. Środki te zostały przeznaczo-

ne m.in. na: dostosowanie miejsc użyteczności publicznej do nowych standardów sanitarnych, dezynfekcję 

ulic, budynków czy urządzeń użyteczności publicznej, zakup specjalistycznego sprzętu dla wrocławskich 

szpitali, zakup środków ochrony osobistej, a także zabezpieczenie w zakresie pomocy społecznej dla ludzi 

starszych. 

Niestety skutki finansowe panującej epidemii będą miały charakter długoterminowy. Jak daleko idący, za-

leży od tego, jak długo potrwa epidemia. Niemniej jednak już teraz widzimy, że jej skutki będą widoczne 

w budżetach j.s.t. co najmniej do końca 2023 r. Aktualnie, tj. w 2020 r., Wrocław, podobnie jak pozostałe 

j.s.t., może skorzystać z zapisów tarczy antykryzysowej dla samorządów, która dopuszcza m.in. ujemny wy-

nik bieżący budżetu, ale tylko do wysokości utraconych wybranych dochodów podatkowych oraz wydatków 

bezpośrednio poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19. Takie rozwiązanie pozwoli jedynie na częściowe 

ustabilizowanie sytuacji w roku bieżącym, ale – co trzeba podkreślić – znacząco jej nie poprawi. Ujemna 

nadwyżka bieżąca, nawet jeśli mieścić się będzie w ramach ww. limitu, będzie miała negatywny wpływ na 

poziom wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych, bowiem zgodnie z obowią-

zującymi przepisami wskaźnik ten jest obliczany jako średnia z ostatnich 3 lat. 

2. Rekomendacje 

Biorąc pod uwagę, iż skutki finansowe epidemii nie ograniczą się tylko i wyłącznie do roku bieżącego, 

a także fakt, iż ujemny deficyt bieżący w 2020 r. znacznie ograniczy możliwości w zakresie spełnienia usta-

wowej relacji z art. 243 u.o.f.p. w latach kolejnych, niezbędne jest podjęcie przez rząd dalszych zmian 

w obowiązujących przepisach. Ich celem powinno być zarówno realne wsparcie dla sektora samorządowego 

polegające np. na zawieszeniu wpłat do budżetu państwa w ramach tzw. janosikowego czy rozszerzenie pro-

gramu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kolejne lata, jak i dalsze poluzowanie obowiązują-

cych wskaźników zadłużenia (art. 242 i art. 243 ustawy) co najmniej do 2023 r. W tym miejscu należy pod-

kreślić, że jako ubytek dochodów j.s.t. powinny być brane pod uwagę wszystkie ubytki dochodów własnych, 

jakie miasto utraciło wskutek panującej epidemii, a nie, jak jest w obowiązujących w 2020 r. przepisach, 



tylko dochodów podatkowych. 

Ponadto w czasie, w którym kryzys finansowy dotyka wszystkie samorządy, idea, na jakiej opiera się za-

sada naliczania tzw. janosikowego, jest mocno nieaktualna. Trudno bowiem wymagać od miasta, które samo 

utraciło znaczną część budżetu, żeby pomimo tego odprowadzało dodatkowe środki do budżetu państwa. 

Stąd też nasz apel o zawieszenie jego naliczania. 

Samorządy już od kilku lat stoją przed wyzwaniem związanym z coraz większą partycypacją w finanso-

waniu zadań, które nie zawsze należą do nich jako zadania własne. Jednocześnie to właśnie samorządy 

w ostatnich latach były liderem w zakresie inwestycji sektora publicznego. Realizacja dużych planów inwe-

stycyjnych była możliwa tylko i wyłącznie dzięki wypracowanemu wysokiemu poziomowi nadwyżki bieżą-

cej. Stąd w przypadku jej nagłego ograniczenia poziom planowanych wydatków inwestycyjnych j.s.t. na naj-

bliższe lata także ulegnie znacznemu ograniczeniu. Aby tak się nie stało, niezbędne jest podjęcie dalszych 

działań ze strony rządu w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych, które są kluczowym elementem 

rozwoju gospodarczego w aspekcie lokalnym i krajowym. 

Bogdan Zdrojewski 
 


