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Warszawa, dnia 24 lutego 2021 r.

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z wystąpieniem z dnia 8 lutego 2021 r. Nr KRRIO/0011/0700-1/3/2021, w sprawie 
ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, uprzejmie informuję. 

Stosownie do treści art. 65 ust. 11-13 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, jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na 
wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem 
COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy 
dla tego rachunku. 
Mając na uwadze względy systemowe, środki z Funduszu COVID-19, powinny być ujmowane w 
budżecie JST, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania 
budżetu JST.
Przez wyodrębnioną ewidencję rozumie się ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych 
przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych. Polega ona na wyodrębnieniu operacji poprzez 
wprowadzenie do zakładowego planu kont odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i 
pozabilansowych w takim układzie, aby możliwym było spełnienie wymagań w zakresie 
sporządzenia sprawozdań finansowych i innych rozliczeń.

Obecnie trwają prace analityczne mające na celu określenie potrzeby wprowadzenia zmian do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), w zakresie wyszczególnienia podziałek 
klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niezależnie od powyższego proponuję, aby obecnie do otrzymywanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wobec których 
istnieje obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego - stosować następującą klasyfikację:
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- dla dochodów na realizację zadań bieżących paragraf 270 – „Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”;

- dla dochodów na realizację zadań majątkowych, w tym realizowanych ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, paragraf 629 – „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”;

- dla dochodów związanych z realizacją zadań zleconych paragraf 097 - „Wpływy z różnych 
dochodów”. 

W związku z powyższym środki otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania, 
o których mowa w ww. piśmie KRRIO:

- w przypadku transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji 
punktów informacji telefonicznej -  należy ująć w dziale 851 „ Ochrona zdrowia” , rozdział 85195 
–  „Pozostała działalność”, paragraf  097 – „Wpływy z różnych dochodów”;

- w przypadku środków na realizację Programu „Wspieraj Seniora”  należy ująć w dziale 852 – 
„Pomoc społeczna”, rozdział 85295 – „Pozostała działalność”, paragraf 270 – „Środki na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł”.

                                               Z poważaniem

Sebastian Skuza
                        Sekretarz Stanu

           w Ministerstwie Finansów
                 /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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