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Wprowadzenie
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szcze-

gółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.  
poz. 1053 z poźn. zm.; dalej: rozporządzenie) od momentu wejścia w życie 
do końca 2016 roku było zmieniane szesnastokrotnie.

Od 1 stycznia i 1 marca 2017 r. weszły w życie istotne zmiany dla jedno-
stek sektora finansów publicznych w rozporządzeniu wprowadzone przez:

    rozporządzenie ministra finansów z 25 lipca 2016 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł za-
granicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1121);

    rozporządzenie ministra finansów z 15 września 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydat-
ków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1504);

    rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2016 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294);

    rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 14 marca 2017 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 580).

Zmiany te wprowadziły nowe elementy do klasyfikacji budżetowej, zmie-
niły brzmienia nazw działów, rozdziałów, paragrafów i objaśnienia.

W niniejszej publikacji przedstawiamy zmiany w rozporządzeniu, które  
weszły w życie od 1 stycznia 2017 r., 1 marca 2017 r., jak również zmiany, 
które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Książka zawiera również  
40 praktycznych odpowiedzi z zakresu klasyfikacji budżetowej.
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Rozdział I. Klasyfikacja budżetowa

1.1.  Ogólne zasady stosowania klasyfikacji budżetowej 
w praktyce

Klasyfikacja budżetowa z uwagi na konstrukcję nie pozwala na jedno-
znaczne przyporządkowanie odpowiedniego dochodu czy też wydatku do 
poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów. W celu ułatwienia doboru  
podziałki klasyfikacji budżetowej należy wyjaśnić charakter przedmiotowy 
klasyfikacji oraz określić, jakimi zasadami należy się kierować przy klasyfi-
kowaniu dochodów i wydatków.

Środki publiczne
Przedmiotem klasyfikacji budżetowej są środki publiczne, które dookreś-

lone są w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1870 ze zm.; dalej: ustawa), do których w uproszczeniu zali-
cza się dochody i wydatki budżetu oraz przychody i rozchody.

Klasyfikacja budżetowa
Tak określone środki zgodnie z art. 39 ustawy klasyfikuje się według:

   działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności;
   paragrafów – określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku 
oraz środków.

W celu określenia prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej najprost-
szym i jednocześnie najbardziej trafnym sposobem jest określenie działu, 
rozdziału i paragrafu dla danego wydatku w sposób gramatyczny, literal-
nie na podstawie treści rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r.  
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z poźn. zm.; dalej: rozporządzenie). Taki spo-
sób klasyfikowania środków opisany jest w przykładzie związanym z za-
kupem ubezpieczenia komunikacyjnego.
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Klasyfikacja budżetowa w praktyce

Przykład 

Jednostka budżetowa otrzymała polisę za zakup ubezpieczenia komunikacyjnego do 
samochodu służbowego. Biorąc pod uwagę opis do paragrafu 443 „Różne opłaty i składki”  
w brzmieniu: paragraf ten obejmuje różnego rodzaju płatności oraz składki, między 
innymi: opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów (łącznie z kierowcą 
i pasażerami) (…), można dokonać bezspornej klasyfikacji wydatku w paragrafie 443 
„Różne opłaty i składki”.

Innym sposobem pozwalającym na sklasyfikowanie dochodów bądź wy-
datku do poszczególnego paragrafu klasyfikacji budżetowej, w przypadku 
gdy charakter operacji gospodarczej nie pozwala na jednoznaczną klasyfi-
kację, jest interpretacja samego rozporządzenia. W celu dokonania interpre-
tacji niezbędna jest znajomość systematyki rozporządzenia sprowadzająca 
się do orientacji w nazewnictwie działów, rozdziałów i paragrafów oraz ob-
jaśnień do nich.

Przykładem doboru klasyfikacji budżetowej w ten sposób może być pró-
ba sklasyfikowania wydatku związanego z zakupem energii elektrycznej 
oraz dostawą energii elektrycznej.

Przykład 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia paragraf 426 „Zakup energii” obejmuje opłaty za 
dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Treść paragrafu nie 
wskazuje na bezpośrednie pozycje faktury, które należy zakwalifikować do tego para-
grafu. Nie jest oczywiste, że w paragrafie tym klasyfikuje się np. opłatę abonamentową, 
przesyłową za energię. Niemniej jednak na podstawie treści samego paragrafu oraz 
opisu do paragrafu można dokonać klasyfikacji wydatków związanych z zakupem energii 
oraz opłatami z nim związanymi w tym paragrafie.

Niezbędna jest również znajomość nazw i opisów poszczególnych para-
grafów w celu wykluczenia możliwości stosowania innych paragrafów.

Zapisy rozporządzenia są dookreślone w stopniu pozwalającym na po-
znanie kierunku wytyczającego sposoby doboru klasyfikacji budżetowej. 
Wiele obszarów działalności jednostek budżetowych wymaga dokonywa-
nia nie tylko interpretacji zapisów samego rozporządzenia, ale także znajo-
mości przepisów innych ustaw.

W przypadku gdy sklasyfikowanie wydatku nie jest możliwe w oparciu 
o zapisy samego rozporządzenia, należy wziąć po uwagę inne obowiązujące 
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