
                                                                                                  Kraków, dnia 1 grudnia 2021 r.

KRRIO-0011/0700-1/33-1/21

             Sz. P. 
Marek Wiewióra
Dyrektor Departamentu 
Finansów Samorządu Terytorialnego
Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Dyrektorze,
w związku licznymi pytaniami kierowanymi do Regionalnych Izb Obrachunkowych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (będące organami prowadzącymi szkoły podstawowe) objęte lub 
ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach programu realizowanego na podstawie Uchwały Nr 129 
Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań 
jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria 
przyszłości”, a także w aspekcie rozbieżnych informacji dotyczących zasad wydatkowania i klasyfikacji 
budżetowej środków finansowych na realizację ww. programu, uprzejmie proszę o zajęcia stanowiska 
w następujących kwestiach:

1. Czy właściwym działem do klasyfikacji ww. środków (zarówno po stronie dochodowej, jak 
i wydatkowej) jest Dział 801 Oświata i wychowanie (w rozdziałach odpowiednich dla publicznych 
szkół podstawowych: 80101 Szkoły podstawowe, 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz 80132 
Szkoły artystyczne) ?

Środki na realizacje programu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego 
na podstawie art. 65 ustawy z 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. 

2. Czy właściwymi paragrafami dochodowymi środków na realizację programu są odpowiednio:
- § 609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19
oraz
- § 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

i w związku z tym wsparcie udzielone w ramach programu dotyczy wydatków na zadania 
inwestycyjne (§605, §606) i na wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia (klasyfikowane 
jako wydatek bieżący zgodnie z charakterem danego wydatku, np. w § 421, § 424)
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Czy właściwym paragrafem dochodowym środków na realizację programu jest § 609 Środki z 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

i w związku z tym wsparcie udzielone w ramach programu dotyczy wyłącznie wydatków na 
zadania inwestycyjne (§ 605, § 606) ?

Ww. uchwała Rady Ministrów w tytule, jak również w treści wskazuje, że wsparcie 
w ramach „Laboratoriów Przyszłości” dotyczy zadań inwestycyjnych (§ 1 pkt. 1, § 6, § 7 ust.2, 
§ 8 ust.2 oraz § 9 ust. 1), niemniej jednak zgodnie z założeniami w niej określonymi wsparcie 
finansowe w ramach programu „może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy 
narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy 
służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży” (§ 3 ust. 1). 
Ponadto, określony przez MEN szczegółowy katalog wyposażenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 
Uchwały, obok wyposażenia podstawowego (obligatoryjnego do zakupu) obejmuje również 
„wyposażenie dodatkowe”, które również może być zakupione w ramach otrzymanego wsparcia 
(w tym m.in. wyposażenie dotyczące wyposażenia stanowisk, narzędzi, drobnego sprzętu AGD oraz 
materiałów eksploatacyjnych – np. kleje, farby, pędzle dłuta, gwoździe, wkręty, wiertła, lakiery, 
szydełka, szpilki, tekstylia).

3. Czy w budżetach roku 2022 środki na realizację programu niewykorzystane w roku bieżącym 
(i nie objęte wykazem wydatków niewygasających) ujmować należy w planie przychodów 
w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach” ?

Wsparcie na realizację programu przekazane zostanie w 2021 r. (bez konieczności wniesienia 
wkładu własnego). Organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego 
wsparcia w terminie do 31 sierpnia 2022 r., w tym: do 31 grudnia 2021 r. co najmniej 60% 
otrzymanych środków. 
Jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem 
COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Z uwagi na skalę poruszanego zagadnienia (liczba JST i szkół objętych programem) oraz terminy 
dotyczące wydatkowania środków (minimum 60% w roku 2021) uprzejmie proszę o potraktowanie 
sprawy jako pilnej i przedstawienie stanowiska Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów 
Samorządu Terytorialnego, jako właściwego w zakresie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
klasyfikacji budżetowej dla przedmiotowego zadania. 

Z poważaniem

Mirosław Legutko

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                    Krajowej Rady
                                                                                      Regionalnych Izb Obrachunkowych

                                /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
Ministerstwo Edukacji i Nauki - ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
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