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Od autora

Klasyfikacja budżetowa to jedno z narzędzi realizacji zasad przejrzystości finansów 
publicznych. W art. 39 ustawy o finansach publicznych określono reguły jednolitej 
klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych kategorii środków publicznych oraz wy-
datków i rozchodów publicznych, mającej zastosowanie na każdym etapie gospoda-
rowania tymi środkami przez jednostki sektora finansów publicznych: planowania, 
wykonywania planu i dokonywania w nim zmian oraz sporządzania sprawozdań z jego 
wykonania. Klasyfikacja budżetowa nie stanowi podstawy prawnej do dokonywania 
wydatków budżetowych, jest jedynie instrumentem technicznym do ujmowania wy-
datków ponoszonych na podstawie właściwych aktów prawnych.

Dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody jednostek sektora finansów 
publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące 
z innych źródeł, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowie Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i pozostałe środki pochodzące 
ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi klasyfikuje się według:

 • działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności,
 • paragrafów – określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz po-

zostałych środków.
Wydatki publiczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji okre-

ślającej kody wydatków strukturalnych.
W celu zachowania zasad wyznaczonych przez przepisy ustawy o finansach publicz-

nych minister finansów – wykonując delegację ustawową – wydał dwa rozporządzenia: 
1) z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
2) z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przy-

chodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych było 
wielokrotnie nowelizowane, co spowodowało, że w 2014 roku został wydany tekst 
jednolity tego rozporządzenia (opublikowany w Dz.U. z 2014 r. poz. 1053). Później 
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ukazały się, niestety, kolejne zmiany, opublikowane odpowiednio w Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1382 i 1952 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978. Pierwsza, niewielka zmiana 
polegała na wprowadzeniu w załączniku nr 2 nowego rozdziału 75401 „ Centralne 
Biuro Śledcze Policji”. Druga, obszerniejsza nowelizacja dotyczyła między innymi 
wprowadzenia nowych rozdziałów i paragrafów oraz uchylenia kilku istniejących. 
Sprecyzowała również objaśnienia do niektórych rozdziałów i paragrafów. Kolejna, 
trzecia zmiana, uwzględniająca zmiany w przepisach prawa, uporządkowała klasy-
fikację środków związanych z realizacją określonych zadań i doprecyzowała zakresy 
wydatków lub dochodów klasyfikowanych do poszczególnych paragrafów. Czwarta 
zmiana, z 22 września 2015 r., dotyczyła dodania nowych rozdziałów: 75082 „Dzia-
łalność Biura Krajowej Informacji Podatkowej” oraz 75083 „Funkcjonowanie Rady 
i Biura Rady Dialogu Społecznego” oraz sprecyzowania objaśnień do § 069 „Wpływy 
z różnych opłat” poprzez wprowadzenie nowych rozdziałów. Natomiast na podstawie 
ostatniej nowelizacji rozporządzenia z 12 listopada 2015 r. wprowadzono:

 • w załączniku nr 2 – nowe rozdziały: 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich 
rad dialogu społecznego”, 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu te-
rytorialnego” i 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”, oraz nowe objaśnienia do 
rozdziału 75655 „Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 
z budownictwem mieszkaniowym”,

 • w załączniku nr 3 – nowy § 038 „Wpływy z opłaty reklamowej”,
 • w załączniku nr 4 – zmiany w objaśnieniach do § 420 „Fundusz operacyjny” 

i § 430 „Zakup usług pozostałych”,
 • w załączniku nr 7, w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” – nową pozycję 

430019 „Fundusz operacyjny”,
 • w załączniku nr 8, w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” – nową pozycję 

430025 „Fundusz operacyjny”.
Klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków po-

chodzących ze źródeł zagranicznych, zawarta w niniejszej publikacji, uwzględnia te 
wszystkie zmiany, co ułatwi Państwu łatwiejsze poruszanie się w gąszczu podziałek 
klasyfikacji budżetowej. Niezależnie od zaprezentowania jednolitego tekstu klasyfi-
kacji, pod niektórymi paragrafami, które posiadają otwarty katalog dochodów czy 
wydatków do nich klasyfikowanych, podano przykłady innych rodzajów dochodów 
lub wydatków, niewymienionych w objaśnieniach.

Dodatkowo na końcu publikacji przedstawiono problematykę klasyfikacji do-
chodów i wydatków w ujęciu praktycznym, w formie pytań i odpowiedzi, co może 
być również pomocne w codziennej pracy.

Niniejszą publikację polecamy do wykorzystania przez szeroki krąg osób mają-
cych do czynienia z finansami publicznymi – począwszy od planowania środków, 
poprzez ich angażowanie i wydatkowanie, aż do prezentowania danych w sprawo-
zdawczości budżetowej. Może być również wykorzystywana przez audytorów we-
wnętrznych lub inne służby mające związek z finansami publicznymi.



Rozdział I

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji 
budżetowej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z 2 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i roz-
chodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, według:

1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;
3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 

do rozporządzenia;
4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporzą-

dzenia.
§ 2.

Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

§ 3.
Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, według 

paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.




