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Czym się zajmiemy… 



 Podstawowym rozporządzeniem regulującym 

kwestie klasyfikacji jest rozporządzanie Ministra Finansów 

z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Od tego 

czasu nastąpiło wiele nowelizacji i tak sam 2016 rok 

owocował w pięć zmian a i w 2017 mamy dwie. Dodatkowo 

planowane jest kolejne… 

Były to rozporządzenia zmieniające: 

Omówienie bieżących zmian w klasyfikacji budżetowej 



ZMIANY W ROKU 2016: 

1. RMF z 23 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 242), 

2. RMF z 12 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 524), 

3. RMF z 25 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1121), 

4. RMF z 15 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1504), 

5. RMF z 22 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294). 

ZMIANY W ROKU 2017: 

1. RMFiR z dnia 9 stycznia 2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 73) 

2. RMFiR z dnia 25 stycznia 2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 162) 

3. RMFiR z dnia 17 marca 2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 580) 
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Zmieniono nazwy rozdziałów (6): 

01032 - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

72001 - Działalność Centrum Informatyki Statystycznej 

75003 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 

75823 - Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) 

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Omówienie bieżących zmian w klasyfikacji budżetowej 



Rozdziały uchylone (17): 

75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

75105 - Rzecznik Interesu Publicznego 

75309 - Składki na ubezpieczenia społeczne razem z objaśnieniami 

75824 - Komitety wyborcze (wyborców) 

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze razem z objaśnieniami 

85204 - Rodziny zastępcze razem z objaśnieniami 

85206 - Wspieranie rodziny razem z objaśnieniami 

85211 - Świadczenie wychowawcze razem z objaśnieniami 
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Rozdziały uchylone (17): 

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego razem z objaśnieniami 

85226 - Ośrodki adopcyjne razem z objaśnieniami 

85234 - Fundusz Alimentacyjny w likwidacji 

85305 - Żłobki 

85306 - Kluby dziecięce 

85307 - Dzienni opiekunowie 

90021 - Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych 

92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

92124 - Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa 
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Ostatnia zmiana z 14 marca br. (od 01.03.2017) 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 

a) w dziale „750 – Administracja publiczna”: 

– rozdział „75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe” otrzymuje brzmienie: 

„75008 Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami  

skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi”, 

– uchyla się rozdział „75010 Urzędy kontroli skarbowej”, 

– uchyla się rozdział „75013 Izby celne i urzędy celne”, 

– po rozdziale „75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dodaje się rozdział 75024 w 

brzmieniu: 

„75024 Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości”, 

– rozdział „75082 Działalność Biura Krajowej Informacji Podatkowej” otrzymuje brzmienie: 

„75082 Działalność Krajowej Informacji Skarbowej”, 
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po raz 

pierwszy od 

01.01.2018r. 

oraz do 

projektu na 

2018r. 



b) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem”: 

– rozdział „75648 Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane 

przez urzędy celne” otrzymuje brzmienie: 

„75648 Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez 

urzędy celno-skarbowe”, 

– rozdział „75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług pobrane 

przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych” otrzymuje brzmienie: 

„75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług rozliczane przez 

urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych”, 
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„75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług rozliczane przez 

urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych”, 

– rozdział „75651 Wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy 

skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości 

popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)” otrzymuje 

brzmienie: 

„75651 Wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe 

jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości 

popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)”, 
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– rozdział „75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez 

urzędy skarbowe” otrzymuje brzmienie: 

„75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy 

skarbowe”, 

– rozdział „75658 Wpływy z podatku od towarów i usług od 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanego przez urzędy 

celne” otrzymuje brzmienie: 

„75658 Wpłaty podatku od towarów i usług w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych”; 
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a) w paragrafie „307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 

żołnierzom i funkcjonariuszom” w objaśnieniach do paragrafu tiret drugie 

otrzymuje brzmienie: 

 

„– ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, między innymi takie jak: 

równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, 

pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz 

ryczałt z tytułu przeniesienia, należności za rozłąkę i służby dyżurne, 

gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop, 

inne świadczenia dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w związku z 

przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości, wartość wyżywienia 

przysługującego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej,”, 
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a) w paragrafie „307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 

żołnierzom i funkcjonariuszom” w objaśnieniach do paragrafu tiret drugie 

otrzymuje brzmienie: 

 

„– ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, między innymi takie jak: 

równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, 

pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz 

ryczałt z tytułu przeniesienia, należności za rozłąkę i służby dyżurne, 

gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop, 

inne świadczenia dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w związku z 

przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości, wartość wyżywienia 

przysługującego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej,”, 
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b) objaśnienia do paragrafu „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 

funkcjonariuszy” otrzymują brzmienie: 

 

„Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy 

zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy 

Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, 

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz uposażenia zasadnicze wraz z 

dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby 

Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego.”, 
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c) zdanie pierwsze objaśnień do paragrafu „425 Zakup sprzętu i uzbrojenia” 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Paragraf ten służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup 

specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności 

i bezpieczeństwa publicznego i występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu, w 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i w budżetach wojewodów – w dziale 754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ministerstwie 

Sprawiedliwości – w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości i w Ministerstwie 

Finansów oraz w izbach administracji skarbowej – w dziale 750 Administracja 

publiczna.”. 
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Zdanie „Do dochodów majątkowych jednostki samorządu 

terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza 

się paragrafy: 076–078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628–634, 

641–645, 651–653, 656, 661–666 i 668.” otrzymuje brzmienie: 

 

„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, 

o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 

076–078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628–634, 641–645, 

651–653, 656, 661–666, 668 i 669.”, 

Nowe paragrafy dochodów 



po paragrafie „007 Wpływy z podatku tonażowego” dodaje się 

paragraf 008 w brzmieniu: 

„008 Wpływy ze zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej 

produkcji w zakresie budowy lub przebudowy statku”, 

do paragrafu „038 Wpływy z opłaty reklamowej” dodaje się 

objaśnienia w brzmieniu: 

„Paragraf ten obejmuje wpływy z opłaty reklamowej, o której mowa 

w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.).”, 

Nowe paragrafy dochodów 



objaśnienia do paragrafu „052 Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji” 

otrzymują brzmienie: 

„Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu opłat, należności i kar pieniężnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223, z późn. 

zm.).”, 

objaśnienia do paragrafu „053 Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania 

odpadów” otrzymują brzmienie: 

„Paragraf ten obejmuje w szczególności wpływy z tytułu opłat, o których 

mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.).”, 
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objaśnienia do paragrafu „054 Wpływy z opłat i kar za substancje zubożające warstwę 

ozonową” otrzymują brzmienie: 

 

„Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881, z późn. zm.).”, 

 

po paragrafie „060 Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady 

oszczędnościowe ludności” dodaje się paragrafy 061–064 w brzmieniu: 

Nowe paragrafy dochodów 



„061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

 

062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 

opłaty za częstotliwości 

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 

opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, chyba że podlegają one 

klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej, np. „048 Wpływy z 

opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”. 
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063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 

rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 

W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów 

postępowania sądowego i prokuratorskiego. 

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.”, 
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objaśnienia do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat” otrzymują 

brzmienie: 

– należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, 

– opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących 

własność państwa, 

– opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów 

rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, 

– zwrot kosztów postępowania administracyjnego, 

– opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki, 

– opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów, 
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– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) 

w zakładach dla nieletnich, 

– opłaty za patenty krajowe, 

– opłaty za patent europejski, 

– wpływy z tytułu wpłaty przez podatników co najmniej 80% kosztów 

wytworzenia banderol podatkowych, 

– opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), 

– opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen 

transakcyjnych między podmiotami powiązanymi, 
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– opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ 

podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), 

– opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych i z Centralnego 

Rejestru Zastawów Skarbowych, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa, 

– opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach 

koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 

z późn. zm.), 
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– opłaty z tytułu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na 

podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), 

– opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego 

(interpretacji indywidualnej) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, 

– opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.”, 

Nowe paragrafy dochodów 



po paragrafie „092 Wpływy z pozostałych odsetek” dodaje się paragrafy 

093–095 w brzmieniu: 

 

„093 Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych 

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, 

Nowe paragrafy dochodów 



 objaśnienia do paragrafu „097 Wpływy z różnych dochodów” otrzymują brzmienie: 

„Paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, 

w szczególności: 

– spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów 

kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp., 

– zwrot kosztów szkolenia pracowników, 

– wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych 

przepisami prawa, 

– wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych, 

– wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), 

– wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego.” 

Nowe paragrafy dochodów 



 

„278 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 

 

W paragrafie tym ujmuje się między innymi środki przekazywane na podstawie 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1638, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z 

późn. zm.).”, 

Nowe paragrafy dochodów 



paragraf „291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” 

otrzymuje brzmienie: 

 

„291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

 

Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 

2 ustawy.”, 

Nowe paragrafy dochodów 



 

„295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 

 

W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w 

rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia 

umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z 

wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291.”, 

Nowe paragrafy dochodów 



Paragraf „666 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych” otrzymuje brzmienie: 

 

„666 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 

 

Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 

ustawy.”, 

Nowe paragrafy dochodów 



 

„669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące 

dochodów majątkowych 

 

W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w 

rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia 

umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z 

wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666.”; 

Nowe paragrafy dochodów 



KONTO RODZAJ 

PRZYCHODÓW 

Paragrafy klasyfikacji dochodów 

700 Sprzedaż usług 083 

720 Przychody z tytułu 

dochodów budżetowych 

Stosownie do zapisów polityki 

rachunkowości * 

751 Koszty finansowe 415, 456, 457, 458, 465, 466, 467, 

468 

761 Pozostałe koszty 

rodzajowe 

302, 459, 460 

Powiązanie paragrafów dochodów z kontami 
przychodów – zespół 7 



Powiązanie paragrafów dochodów z kontami 
przychodów – zespół 7 

Konta zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” służą do ewidencji: 

1. przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, 

towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych 

przychodów i kosztów operacyjnych; 

2. podatków nieujętych na koncie 403; 

3. dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, 

oraz dotacji przekazanych. 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu 

finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i 

sprawozdawczości oraz obliczenia podatków. 



Powiązanie paragrafów dochodów z kontami 
przychodów – zespół 7 

 Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów 

budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością 

jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, 

składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych 

ustaw lub umów międzynarodowych. 

 



Powiązanie paragrafów dochodów z kontami 
przychodów – zespół 7 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić 

wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji 

planu finansowego. 

 

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych 

ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości 

podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne 

organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach 

budżetowych sporządzane przez te organy. 



Powiązanie paragrafów wydatków z kontami 
przychodów – zespół 4  

Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” 

 

Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” służą do 

ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione 

koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania 

niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio 

zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów 

korygujących koszty (np. faktur korygujących). 



Powiązanie paragrafów wydatków z kontami 
przychodów – zespół 4  

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów 

inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji 

finansowych i strat nadzwyczajnych. 

 

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według 

podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach 

dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań 

budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach 

obowiązujących jednostkę. 



Powiązanie paragrafów wydatków z kontami 
przychodów – zespół 4  



Powiązanie paragrafów wydatków z kontami 
przychodów – zespół 4  
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Nowe paragrafy dochodów 
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