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Sprawa: Klasyfikacja środków na realizację 
zadań w ramach  programu 
„Laboratoria przyszłości”

Znak sprawy: ST1.4761.65.2021
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Mirosław Legutko
Przewodniczący Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z Pana wystąpieniem z dnia 1 grudnia 2021 r., Nr KRRIO-0011/0700-1/33-1/21, 
w sprawie klasyfikacji środków na realizację programu „Laboratoria przyszłości” 
- uprzejmie informuję.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań dla jednostek 
samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria 
przyszłości” stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 65 ust. 28 
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 (Dz. U. poz. 568, z późn. 
zm.).

Zgodnie z § 3 uchwały nr 129 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych 
zadań JST polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”, 
wsparcie może być przekazane na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, 
sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących 
rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży („wyposażenie”). 
Szczegółowy katalog wyposażenia został podany do publicznej wiadomości przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

W związku z wejściem w życie w dniu 22 grudnia 2021 r. ustawy z dnia 17 listopada 2021 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2368), mając na 
uwadze zapisy art. 5 i 9 tej ustawy, wsparcie uzyskane na podstawie art.65 ust. 28 przez 
jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi jednostki systemu 
oświaty może być przeznaczone również na rozwijanie infrastruktury jednostek systemu 
oświaty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności 

mailto:kancelaria@mf.gov.pl
mailto:kancelaria@mf.gov.pl


2/2 

podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym poprzez rozwijanie kompetencji 
kadry uczącej. 

W związku z powyższym, właściwym do zaklasyfikowania środków finansowych 
przeznaczonych na realizację programu „Laboratoria przyszłości” jest dział 801 – Oświata i 
wychowanie oraz odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej stosowane dla publicznych 
szkół podstawowych ujęte w rozporządzeniu 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 wyboru właściwego paragrafu dochodowego kluczowym będzie wspomniany 
wyżej katalog wyposażenia. 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania związane z 
przeciwdziałaniem COVID-19 klasyfikowane są w paragrafach:

- paragraf „218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”. 

- paragraf „609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19”. 

Wydatki natomiast należy ujmować w  paragrafach zgodnych z charakterem ekonomicznym 
wydatków.

W zakresie ujmowania w budżetach roku 2022 niewykorzystanych środków w roku bieżącym, 
podzielam  przedstawione przez KRRIO stanowisko, że środki te będą stanowiły przychody 
budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i należy je 
ujmować  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”. 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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