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Omówienie bieżących zmian w klasyfikacji budżetowej. 

 

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, 2017 przynosi 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 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 73) 

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

3. RMFiR z dnia 17 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 580) 

4. RMFiR z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421) 

Omówienie bieżących zmian w klasyfikacji budżetowej 



Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, które podpisano w dniu 21 lipca 2017 r. zmienia po 

(po raz kolejny) rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  

Zmiany obejmują cześć  rozdziałów i paragrafów zawartych w: 

• załączniku nr 2 "Klasyfikacja rozdziałów" do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 

r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej) - patrz: 

tabela 1, 

• załączniku nr 3 "Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)" 

do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej - patrz: tabela 2, 

• załączniku nr 4 "Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)" do 

rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej - patrz: tabela 3, 

• załączniku nr 7 "Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa 

zewnętrznego." do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej - patrz: tabela 4, 

 

Omówienie bieżących zmian w klasyfikacji budżetowej 



75208 "Duszpasterstwa Wojskowe" 

Zmiana nazwy rozdziału 75208 oraz uchylenie rozdziałów 75209 

i 75210 wynika z niskiego poziomu wydatków ujmowanych w 

tych trzech podziałkach.  

85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego" otrzymują brzmienie: 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  

Zmiany w ROZDZIAŁACH 



80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach” 

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych 

szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe 

specjalne". 

W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków ponoszonych na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 

szkołach podstawowych. 

 

Zmiany w ROZDZIAŁACH 



80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach” 

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż 

klasyfikowane w rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne". 

W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych. 

80152 – klasyfikowanie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 

liceach, technikach, szkołach branżowych i artystycznych pozwoli na przeprowadzenie 

bardziej precyzyjnych analiz oraz monitoringu stopnia wydatkowania środków na tzw. 

nauczanie specjalne 

 

Zmiany w ROZDZIAŁACH 



01024 "Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa" 

Ustawa z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 

623). Z dniem 1 września 2017 r. powołany zostanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

75025 "Zgromadzenie związku metropolitalnego" 

75026 "Urząd metropolitalny" 

Komentarz: Wprowadzone rozdziały są następstwem wejścia w życie ustawy z 9 marca 2017 

r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730). Zgodnie z 

art. 4 tej ustawy, Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia utworzyć w województwie 

śląskim związek metropolitalny. Na mocy wskazanej delegacji ustawowej z dniej 1 lipca 

2017 r. utworzony został związek metropolitalny pod nazwą "Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia" (rozporządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w 

województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą "Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia"; Dz.U. z 2017 r. poz. 1290) 

 

Zmiany w ROZDZIAŁACH 



75206 "Wojska Obrony Terytorialnej" 

Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2138).  

75634 "Udziały związków metropolitalnych w podatku 

dochodowym od osób fizycznych" 

 

Zmiany w ROZDZIAŁACH 



Do rozdziału 80110 "Gimnazja" dodaje się objaśnienia: 

"Do dnia 31 stycznia 2020 r, w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące 

zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 

innych typach szkół" 

Do rozdziału 80111 "Gimnazja specjalne" dodaje się objaśnienia: 

"Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące 

zadań realizowanych w gimnazjach specjalnych i klasach dotychczasowego gimnazjum 

specjalnego prowadzonych w innych typach szkół." 

Do rozdziału 80130 "Szkoły zawodowe" dodaje się objaśnienia: 

"Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki dotyczące zadań 

realizowanych w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowej szkole I stopnia oraz dochody i wydatki ponoszone do dnia 31 grudnia 2017 r. w 

klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz pozostałych typach szkół zawodowych." 

 

Zmiany w ROZDZIAŁACH 



Objaśnienia dodane do rozdziałów 80110, 80111, 80130 mają na celu 

ujednolicenie klasyfikowania dochodów i wydatków dotyczących klas 

dotychczasowych gimnazjów, gimnazjów specjalnych oraz zasadniczych szkół 

zawodowych prowadzonych, w związku z reformą oświaty, w innych typach szkół 

do czasu ich wygaśnięcia. 

80115 "Technika" 

80116 "Szkoły policealne" 

80117 "Branżowe szkoły I i II stopnia" 

 

Zmiany w ROZDZIAŁACH 



50006 "Zadania Wspólnej Polityki Rolnej" 

Uchylony z uwagi na brak dochodów i wydatków w nim 

realizowanych. 

75209 "Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego"  - 75208 

75210 "Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe " - 75208 

75223 "Wojskowa Agencja Mieszkaniowa" 

Uchylono z uwagi na połączenie od 1 października 2015 r. 

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego w 

jeden podmiot pod nazwą Agencja Mienia Wojskowego. 

 

Zmiany w ROZDZIAŁACH 



80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" 

Uchylono w związku z likwidacją zespołów obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z 25 

czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 ze zm.) 

jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, 

utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, mogły działać 

na dotychczasowych zasadach, nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. 

Obecnie takie zadania mogą realizować tzw. „CUW-y” 

 

Zmiany w ROZDZIAŁACH 



80123 "Licea profilowane" 

80124 "Licea profilowane specjalne" 

Uchylono rozdziały 80123 oraz 80124 w związku ze zlikwidowaniem 

tego typu szkół od 1 września 2014 r. na mocy ustawy z 19 sierpnia 

2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 ze zm.) 

85233 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" 

Uchylony rozdział z uwagi na brak dochodów i wydatków 

realizowanych w tym rozdziale. Zadania w tym zakresie realizowane 

są w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli". 

 
Zmiany w ROZDZIAŁACH 



Objaśnienia do § 069 "Wpływy z różnych opłat" otrzymuje brzmienie: 

"Paragraf ten obejmuje w szczególności: 

• 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, 

 

Zmiany w PARAGRAFACH 



• opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na 

podstawie umów, 

• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 

(wychowanków) w zakładach dla nieletnich, 

• opłaty za patenty krajowe, 

• opłaty za patent europejski, 

• opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), 

• opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach 

ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi, 

 
Zmiany w PARAGRAFACH 



• opłaty komorników sądowych za pisemne udzielenie informacji przez 

organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z 

późn.zm.), 

• opłaty za wydanie wpisu z Rejestru Zastawów Skarbowych i 

zaświadczenia, o których mowa w art. 46c § 5 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 2017 r. poz. 229, z późn. zm.), 

 

Zmiany w PARAGRAFACH 



• 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. 

§ 290 "Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na 

dofinansowanie zadań bieżących" 

 

Zmiany w PARAGRAFACH 



§ 079 "Wpływy kwot na pokrycie kosztów wytworzenia 

znaków akcyzy" 

Wprowadzony § 079 oraz zmiana opisu do § 069 wynika z 

potrzeby wyodrębnienia ujmowanych dotychczas w § 069 

dochodów z tytułu wpłat pokrywających koszty wytworzenia 

znaków akcyzy. Wyodrębnienie tych danych jest niezbędne z 

uwagi na znaczącą skalę dochodów oraz zmianę prezentacji 

danych (w innej części budżetowej oraz rozdziale) wynikające z 

utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Zmiany w PARAGRAFACH 



Grupy wydatków: 

Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 266, 

268 do 299 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 

473, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498 

Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 

634, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680 

Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których 

mowa w art. 236 ust. 4 ustawy zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 

614, 617, 619-623, 625, 630, 656-659, 661-666, 669 i 680. 

 

 Zmiany w PARAGRAFACH 



§ 477 "Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza 

niezawodowego" 

Zmiana brzmienia § 477 wynika z brzmienia art. 134a ust. 1 ustawy z 21 

listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1430), który przyznaje pracodawcy prawo 

do świadczenia pieniężnego za okres odbywania ćwiczeń wojskowych przez 

pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział 

kryzysowy lub żołnierzem terytorialnej służby wojskowej. 

 

Zmiany w PARAGRAFACH 



§ 266 "Środki przekazane rzez jednostki samorządu terytorialnego na 

finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami 

publicznymi krajowymi„ 

 

§ 659 "Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na 

finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu 

zarządzania drogami publicznymi krajowymi." 

 

Zmiany w PARAGRAFACH 



Dodanie paragrafów 266 oraz 659 wynika z art. 19 ust. 4 ustawy z 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.). 

Zgodnie z tym przepisem zarządzanie drogami publicznymi może być 

przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia regulującego 

w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą 

także zawierać porozumienia w sprawie finansowania lub dofinansowania 

zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

§ 473 "Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków 

Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 

listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"" 

 
Zmiany w PARAGRAFACH 



w § 307 "Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane 

żołnierzom i funkcjonariuszom"  

ZMIANA: 

pozycja 307003 "Odprawy wypłacane przy zwolnienie ze służby 

żołnierzom niezawodowym". 

DODANO: 

pozycja 307017 "Dodatek za gotowość bojową wypłacany żołnierzom 

pełniącym terytorialną służbę wojskową” dodano w związku art. 31c 

ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy 

niezawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 616 ze zm.).  

Zmiany w PARAGRAFACH 



Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 21 

lipca 2017 r, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. z 

wyjątkiem: 

• rozdziałów: 75025, 75026, 75634, 85502 

• paragrafów: 266, 290 (załącznik nr 3 i 4), 473, 659 

• grup wydatków wskazanych w zał. 3, 

które weszły w życie 26 lipca 2017 r., oraz 

 

Terminarz… 



rozdziałów 01024, 80110, 80111, 80130, które wchodzą w 

życie 1 września 2017 r. 

Ponadto, na mocy § 2 rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej, zapisy które wejdą w 

życie od 1 stycznia 2018 r. mają zastosowanie po raz pierwszy 

do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów 

uchwał budżetowych na rok 2018. 

 

Terminarz… 



1. http://administracja.inforlex.pl/szukaj/wyniki/tresc,ak,DZU.2017.143.0001421,ROZPO

RZADZENIE-MINISTRA-ROZWOJU-I-FINANSOW-z-dnia-21-lipca-2017-r-zmieniajace-

rozporzadzenie.html?fid=id&search_context=Szukaj+po+identyfikatorze&sid=hvp9u6cq8

fqnilld0duiaoqdu3&issue_symbol=DZU&issue_year=2017&issue_no=&issue_pos=1421&

FRAGM=&signature=&CYRZ=&ZNAK=&NRW=&ROK=&pozycja=1 

2. Rachunkowość Budżetowa 17/2017 z 05.09.2017  

3. Ustawa o finansach publicznych - 

http://administracja.inforlex.pl/roczniki/przepisy/tresc,DZU,2016,226,1870,-

1,USTAWA-z-dnia-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych.html 

Nowe paragrafy dochodów 



 
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU 

Prowadzący: Artur Przyszło 


