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SUPLEMENT

Szanowni Państwo,
od momentu wydania książki „Klasyfikacja budżetowa 2019” Minister Fi-
nansów wprowadził jeszcze w 2018 r. zmiany w klasyfikacji części budżeto-
wych, a ponadto w lutym 2019 r. – zmiany w szczegółowej klasyfikacji do-
chodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych. Aby w codziennej pracy mogli Państwo korzystać 
z aktualnej klasyfikacji, przesyłamy przygotowane zestawienie wprowa-
dzonych zmian wraz z komentarzem autora.

KlasyfiKacja
Budżetowa

2019
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I. Zmiany w klasyfikacji części budżetowych

23 listopada 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządze-
nie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2208). Nowelizacja klasyfikacji części budżetowych wynika z uchwale-
nia ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1668). Tym samym przestała obowiązywać ustawa o zasadach finansowania nauki 
oraz ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym. W związku z tym wprowadzono zmianę 
brzmienia części „Nauka” oraz uchylono część „38. Szkolnictwo wyższe”.

Zmiany w klasyfikacji części budżetowych przedstawiają się następująco:

Zakres zmian Części po zmianach Strona 
w książce

Zmiana brzmienia części 28. Nauka 28.�Szkolnictwo�wyższe�i�nauka�� 10

Usunięto część 38. Szkolnictwo wyższe – 11

Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 r., z tym że miały zastosowanie po raz pierwszy do 
planowania budżetu na rok 2019.

Podstawa prawna:

�– Rozporządzanie�Ministra�Finansów�z�23�listopada�2018�r.�zmieniające�rozporządzenie�w�sprawie�klasyfi
kacji�części�budżetowych�oraz�określenia�ich�dysponentów�(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�2208)

II. Zmiany w szczegółowej klasyfikacji dochodów,  
wydatków, przychodów i rozchodów  

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

5 lutego 2019 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 257). Nowelizacja 
obejmuje m.in. agregację podziałek klasyfikacji budżetowej znajdujących się w ramach 
dwóch działów, tj. 730�–�„Nauka” i 803 – „Szkolnictwo wyższe”. Utworzono jeden wspól-
ny dział pod nazwą 730�–�„Szkolnictwo wyższe i nauka”.

Ponadto wprowadzono nowe rozdziały (m.in.: 15020, 60018, 75028, 75029, 75030 
i 85326) oraz zmiany w objaśnieniach rozdziału 85214.

Nowelizacja objęła również paragrafy. Dodano nowe paragrafy dochodowe (np. 025, 
217, 218, 635 i 636). Wprowadzono również zmiany objaśnień do paragrafu dochodowe-
go 224. Został dodany także nowy paragraf wydatkowy 327. W wydatkach mamy także 
zmiany nazwy paragrafu 412 i objaśnień do paragrafów: 224, 405 i 444.
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Zmiany w działach klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1) z odniesieniem do stron 
w książce:

Zakres zmian wraz z komentarzem Strona 
w książce

Dział 730�–�„Nauka”�otrzymuje nowe brzmienie:�730�„Szkolnictwo�wyższe�i�nauka” 19

730 Szkolnictwo wyższe 
i nauka

41.20,�ex�42.11–42.99,�43.11–43.22,�
ex�43.29,�43.31,�ex�43.32,�43.33–43.39,�
ex�43.91–43.99,�ex�72.11–72.20,�
ex�80.20,�ex�85.42,�ex�85.60

Komentarz:�Został�utworzony�jeden�nowy�wspólny�dział�730�po�agregacji�podziałek�
klasyfikacji�budżetowej�znajdujących�się�w�ramach�dwóch�działów,�tj.�730�–�„Nauka”�
i�803�–�„Szkolnictwo�wyższe”.

Dział 803 –�„Szkolnictwo�wyższe”�został uchylony 20

803 uchylony

Komentarz:�Dział�ten�został�uchylony�w�związku�agregacją�podziałek�klasyfikacji�budże
towej�znajdujących�się�w�ramach�dwóch�działów,�tj.�730�„Nauka”�i�803�„Szkolnictwo�wyż
sze”.

Zmiany w rozdziałach klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 2) z odniesieniem do stron 
w książce:

Zakres zmian wraz z komentarzem Strona  
w książce

DZIAŁ 150  – „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE” 

W dziale 150� –� „Przetwórstwo� przemysłowe”� po� rozdziale� 15019� „Wspieranie�
polskiego�eksportu�poprzez�udzielanie�przez�Bank�Gospodarstwa�Krajowego�kre
dytów�eksportowych”�dodano rozdział 15020:

31

15020 „Rozwój rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych”

Komentarz:�Rozdział�ten�wystąpi�w�budżecie�państwa.
Z�budżetu�państwa�corocznie�przeznaczana�będzie�dotacja�celowa�stanowiąca�jedno�ze�
źródeł�finansowania.�Wprowadzenie�tej�podziałki�jest�konsekwencją�rozwiązań�wynika
jących�z�ustawy�z�13�lipca�2018�r.�o�zmianie�ustawy�o�biokomponentach�i�biopaliwach�
ciekłych�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�1356).�W�ustawie�tej�wpro
wadzone� zostały� rozwiązania� systemowe� służące� rozwojowi� rynku� oraz� infrastruktury�
paliw�alternatywnych�w�transporcie.�Wprowadzono�instrumenty�wsparcia�dla�rozwoju�
transportu�niskoemisyjnego,�do�którego�–�poza�biokomponentami�–�zaliczone�zostały�
wszystkie�inne�paliwa�alternatywne,�w�tym�energia�elektryczna�wykorzystywana�do�na
pędu�pojazdów.
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DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W dziale 600�–�„Transport�i�łączność”�po�rozdziale�60017�„Drogi�wewnętrzne”�
dodano rozdział 60018:

38

60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”

Komentarz:�Na�mocy�ustawy�z�23�października�2018�r.�o�Funduszu�Dróg�Samorządowych�
(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�2161)�został�utworzony�państwowy�fundusz�celowy�o�nazwie�„Fundusz�
Dróg�Samorządowych”�(dalej:�FDS).�Dysponentem�FDS�jest�minister�właściwy�do�spraw�
transportu.�Fundusz�prowadzi�gospodarkę�finansową�na�zasadach�określonych�w�uofp,�na�
podstawie�rocznego�planu�finansowego.�Fundusz�ma�zapewnić�udzielenie�wsparcia�finan
sowego�JST�na�potrzeby�związane�z� inwestycjami�drogowymi�na�drogach�zarządzanych�
przez�te�jednostki.�Zakres�dofinansowania�obejmuje:

■■ budowę,�przebudowę�i�remonty�dróg�powiatowych�i�gminnych,
■■ budowę�mostów�zlokalizowanych�w�ciągach�dróg�wojewódzkich,�powiatowych�i�gmin

nych,
■■ inwestycje�na�drogach�wojewódzkich,�powiatowych�i�gminnych,�które�zostały� jedno

cześnie�zaliczone�do�dróg�o�znaczeniu�obronnym.
■■ Środki�FDS�mają�pochodzić:
■■ z�wpłat�Narodowego�Funduszu�Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki�Wodnej,�w�wysoko

ści�nie�mniejszej�niż�1,4�mld�zł�rocznie,
■■ z�dotacji�celowej�z�budżetu�państwa�z�części�budżetowej,�której�dysponentem�jest�Mi

nister�Obrony�Narodowej,�w�wysokości�500�mln�zł�rocznie,
■■ z�dotacji�celowej�z�budżetu�państwa�z�części�budżetowej,�której�dysponentem�jest�mi

nister�właściwy�do�spraw�transportu,
■■ z� wpłat� Dyrekcji� Generalnej� Państwowego� Gospodarstwa� Leśnego� Lasy� Państwowe,�

w�wysokości�stanowiącej�równowartość�2%�przychodów�uzyskanych�przez�Państwowe�
Gospodarstwo�Leśne�Lasy�Państwowe�ze�sprzedaży�drewna,

■■ z�wpłat�jednoosobowych�spółek�Skarbu�Państwa�w�wysokości�7,5%�ich�zysku�po�opo
datkowaniu�podatkiem�dochodowym,

■■ z� odsetek� od� wolnych� środków� przekazanych� albo� przyjmowanych� w� zarządzanie�
zgodnie�z�uofp,

■■ ze�środków�pochodzących�ze�źródeł�zagranicznych�niepodlegających�zwrotowi,
■■ z�wpływów�ze�skarbowych�papierów�wartościowych,
■■ z�dobrowolnych�wpłat,�darowizn�i�zapisów,
■■ z�wpływów�z�innych�środków�publicznych�lub�z�innych�tytułów.

Sposób�podziału� środków� FDS� na� zadania�gminne� i� powiatowe� na�poszczególne� woje
wództwa�ma�zostać�określony�przez�Radę�Ministrów�w�drodze�rozporządzenia.�Środki�po
dzielone�zgodnie�z�tym�rozporządzeniem�będą�przechowywane�na�specjalnym�subkoncie�
i� będą� przekazywane� przez� dysponenta� Funduszu� wojewodom.� Wojewodowie� będą� je�
rozdysponowywać�dla�gmin�i�powiatów�za�zasadach�określonych�w�porozumieniach�za
wartych�przez�poszczególnych�wojewodów�z�dysponentem�FDS.�Środki�na�dofinansowa
nie�zadań�uznanych�za�obronne�będzie�rozdzielał�sam�dysponent�FDS.
JST�mogą�otrzymać�ze�środków�FDS�dofinansowanie:

■■ do�80%�kosztów�realizacji� inwestycji�drogowej� lub�mostowej�(powiatowej� lub�gmin
nej),

■■ obejmujące�100%�kosztów�realizacji�zadań�obronnych.

Wysokość�dofinansowania�ma�być�ustalana�na�podstawie�poziomu�dochodów�własnych�
JST.� Środki� własne� JST� przeznaczone� na� realizację� zadań� powiatowych� i� gminnych� oraz
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zadań�mostowych�nie�będą�mogły�obejmować�środków�pochodzących�z�budżetu�państwa�
oraz�z�budżetu�UE.�Dofinansowanie�albo�finansowanie�udzielone�ze�środków�FDS�nie�bę
dzie�stanowiło�dotacji�w�rozumieniu�art.�126�uofp.

Dofinansowanie�inwestycji�drogowych�będzie�udzielane�na�podstawie�wniosków�składa
nych� przez� JST.� Nabór� będzie� przeprowadzany� minimum� raz� w� roku� kalendarzowym.�
Ogłoszenia�o�naborze�będą�udostępniane�w�BIP,�na�stronie�urzędu�obsługującego�woje
wodę.�Wniosek�o�dofinansowanie�zadania�powiatowego�albo�zadania�gminnego�mają�
składać�zarządcy�drogi�powiatowej�albo�drogi�gminnej.�Ocenę�wniosków�będzie�przepro
wadzała�specjalnie�powołana�przez�wojewodę�komisja.�Komisja�będzie�odpowiadała�za�
sporzą�dzenie�list�(podstawowej�i�rezerwowej)�zadań�powiatowych�oraz�zadań�gminnych�
rekomendowanych�do�dofinansowania�ze�środków�FDS.�Listy�będą�przedstawiane�przez�
wojewodów�ministrowi�właściwemu�do� spraw� transportu.�Minister�dokona�analizy� ich�
prawidłowości�i�przedstawi�je�do�zatwierdzenia�Prezesowi�Rady�Ministrów.�Na�podstawie�
zatwierdzonych�list�wojewoda:

■■ zawrze�umowy�z�wnioskodawcami�o�dofinansowanie�zadań�drogowych,
■■ przekaże�wnioskodawcom�środki,�w�terminach�określonych�w�miesięcznym�harmono

gramie�FDS.

W�umowach�o�dofinansowanie�będą�w�szczególności�określone:
■■ szczegółowy� opis� zadania,� na� które� dofinansowanie� zostało� udzielone,� oraz� termin�

jego�oddania�do�użytkowania,
■■ przyznana�wysokość�dofinansowania,
■■ tryb�i�termin�płatności�dofinansowania,
■■ wysokość�udziału�środków�własnych,
■■ tryb�i�termin�rozliczenia�dofinansowania�w�zakresach�rzeczowym�i�finansowym,
■■ termin�zwrotu�niewykorzystanego�dofinansowania,
■■ tryb�kontroli�wykonania�zadania.

Wnioskodawca,� któremu� zostanie� udzielone� dofinansowanie,� będzie� zobowiązany� do�
prowadzenia�wyodrębnionej�ewidencji�księgowej�otrzymanych�środków�oraz�wydatków�
nimi�finansowanych.�Ponadto�będzie�musiał�przekazać�rozliczenie�dofinansowania�w�za
kresie�rzeczowym�i�finansowym�w�terminie�określonym�w�umowie.�Kontrola�prawidło
wości�wykorzystania�dofinansowania�została�powierzona�wojewodom.�Dofinansowanie�
wykorzystane�niezgodnie�z�przeznaczeniem�lub�pobrane�nienależnie�albo�w�nadmiernej�
wysokości�będzie�podlegało�zwrotowi�do�FDS�wraz�z�odsetkami�w�wysokości�określonej�
jak� dla� zaległości� podatkowych,� w� terminie� 15� dni� od� dnia� stwierdzenia� tych� okolicz
ności.

W� przypadku� niedokonania� zwrotu� dofinansowania� w� tym� terminie� albo� w� przypadku�
stwierdzenia�na�podstawie�rozliczenia,�że�dofinansowanie�zostało�wykorzystane�w�części�
lub�całości�niezgodnie�z�przeznaczeniem�bądź�pobrane�nienależnie�albo�pobrane�w�nad
miernej� wysokości,� właściwy� wojewoda� wyda� na� podstawie� k.p.a.� decyzję� określającą�
kwotę�przypadającą�do�zwrotu�i�termin,�od�którego�nalicza�się�odsetki.�Odwołania�od�tych�
decyzji�będzie�rozpatrywał�minister�właściwy�do�spraw�transportu.

Do�spraw�dotyczących�zwrotu�dofinansowania�wykorzystanego�niezgodnie�z�przeznacze
niem�albo�pobranego�nienależnie�lub�w�nadmiernej�wysokości,�nieuregulowanych�w�usta
wie,�będą�miały�zastosowanie�przepisy�działu�III�Ordynacji�podatkowej.

Środki�na�inwestycje�mostowe�i�obronne�będą�przyznawane�w�odrębnym�trybie�przez�mi
nistra�właściwego�do�spraw�transportu.

Pierwszy�plan� finansowy�FDS� jest� tworzony�na� rok�2019.�Fundusz�ma� funkcjonować�do�
1�stycznia�2029�r.�(z�tym�dniem�ustawa�o�FDS�straci�moc�obowiązującą).�Ostatnie�dofinan
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sowania�mają�być�przekazane�z�FDS�do�końca�2028�r.�Niewykorzystane�środki�FDS�mają�
być�przekazane�na�rachunek�dochodów�budżetu�państwa�do�31�stycznia�2029�r.�Rada�Mi
nistrów�w�rozporządzeniu�z�17�grudnia�2018�r.�(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�2477)�określiła�sposób�
podziału�środków�FDS�na�dofinansowanie�budowy,�przebudowy� lub�remontu�dróg�po
wiatowych�i�dróg�gminnych�na�poszczególne�województwa.�Środki�FDS�mają�być�dzielone�
na�poszczególne�województwa�w�następujący�sposób:

■■ 91,5%�między�wszystkie�województwa,�przy�czym�kwota�na�każde�województwo�ma�
być�ustalana�proporcjonalnie�do�średniej�arytmetycznej�czynników:�drogowego�o�wa
dze�–�95%,�ludnościowego�–�o�wadze�1%,�powierzchniowego�–�o�wadze�2%�i�wyrów
nawczego�–�o�wadze�2%,�z�uwzględnieniem�przypisanych�im�wag,

■■ 8,5%�między�5�województw,�których�wartość�produktu�krajowego�brutto�na�mieszkań
ca�w�województwie�jest�najniższa,�przy�czym�każde�z�tych�województw�ma�otrzymać�
taką�samą�kwotę.

Rozporządzenie�zawiera�przepisy�wykonawcze�do�ustawy�z�23�października�2018�r.�o�Fun
duszu�Dróg�Samorządowych.�Weszło�w�życie�18�grudnia�2018�r.�i�ma�zastosowanie�do�po
działu�środków�tego�Funduszu�od�2019�r.�Dotacje�dla�poszczególnych�JST�będą�udzielane�
w�ramach�puli�środków�przypadających�na�dane�województwo.

Rozdział� ten� wystąpi� w� budżecie� państwa.� W� wydatkach� wystąpią� paragrafy:� 217,� 218,�
635,� 636.� Będą� to� środki� przekazywane� z� tego� funduszu� jednostkom� sektora� finansów�
publicznych�oraz�jednostkom�spoza�sektora�finansów�publicznych.

DZIAŁ 730 – „SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA”

Komentarz:�Nowelizacja�ta�wynika�zasadniczo�z�konieczności�dostosowania�przepisów�do�
zmian�wprowadzanych�ustawą�z�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce�
(tzw.�Konstytucji�dla�nauki).�Wprowadzone�zmiany�w�dziale�730�są�związane�z�agregacją�
podziałek� klasyfikacji� budżetowej� znajdujących� się� w� ramach� dwóch� działów,� tj.� 730�
–� „Nauka”� i� 803� –� „Szkolnictwo� wyższe”� oraz� utworzeniem� jednego� wspólnego� działu�
pod�nazwą�730�–�„Szkolnictwo�wyższe�i�nauka”.�Tym�samym�rozdziały�klasyfikacji�budże
towej�znajdujące�się�w�dziale�803�–�„Szkolnictwo�wyższe”�zostały�przeniesione�do�działu�
730�–�„Szkolnictwo�wyższe�i�nauka”�i�dostosowane�do�potrzeb�wynikających�z�obowiązu
jących�przepisów�ustawowych.�Natomiast�dotychczasowe�rozdziały�w�dziale�730�zostały�
poddane�przeglądowi�i�odpowiedniej�aktualizacji�względem�nowych�przepisów.

47–48

W nowym dziale 730�–�„Szkolnictwo�wyższe�i�nauka”�rozdziały 73007–73019 
otrzymały nowe brzmienie�oraz�dodano rozdział 73090:

73007 „Współpraca z zagranicą”

73008 „Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”

73009 „Działalność Narodowego Centrum Nauki”

73010 „Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk
W�rozdziale�tym�ujmuje�się�środki�przekazywane�Polskiej�Akademii�Nauk�na�pod
stawie� ustawy� z� dnia� 30� kwietnia� 2010� r.� o� Polskiej� Akademii� Nauk� (Dz.U.�
z�2018�r.�poz.�1475�z�późn.zm.),�z�wyłączeniem�środków�klasyfikowanych�w�roz
działach:�73011�„Działalność�pomocniczych�jednostek�naukowych�i�innych�jed
nostek� organizacyjnych� Polskiej� Akademii� Nauk”� i� 73095� „Pozostała� działal
ność”.
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73011  „Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek 
organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk”

73012 „Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej”

73013  „Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyż-
szego”
W�rozdziale�tym�ujmuje�się�w�szczególności�środki�dla�Narodowej�Agencji�Wy
miany�Akademickiej.

73014 „Działalność dydaktyczna i badawcza”
W�rozdziale�tym�nie�ujmuje�się�środków�na�działalność�dydaktyczną�w�zakresie�
związanym�z�obroną�narodową.

73015 „Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową”

73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”

Komentarz:�W�wyodrębnionym�rozdziale�ujmuje�się�finansowanie�działalności�dydaktycz
nej�w�uczelniach�wojskowych�w�zakresie�kształcenia�żołnierzy�zawodowych�oraz�kandyda
tów�na�żołnierzy�zawodowych.�Jest�to�podyktowane�treścią�art.�7�ustawy�z�25�maja�2001�r.�
o�przebudowie�i�modernizacji�technicznej�oraz�finansowaniu�Sił�Zbrojnych�Rzeczypospoli
tej�Polskiej�(j.t.�Dz.U.�z�2018�r.�poz.�37�z�późn.zm.),�nakładającego�obowiązek�osiągnięcia�
odpowiedniego� pułapu� środków� przeznaczanych� corocznie� na� finansowanie� potrzeb�
obronnych� Rzeczypospolitej� Polskiej� i� związaną� z� tym� potrzebą� wydzielenia� w� ramach�
działalności�dydaktycznej�środków�będących�wydatkami�obronnymi�od�pozostałych�wy
datków.

73017 „Fundusz Kredytów Studenckich”

73018  „Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolni-
ctwa wyższego i nauki”

73019  „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolni-
ctwa wyższego”

73078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

73079 „Pomoc zagraniczna”
Rozdział� ten� obejmuje� wydatki� na� pomoc� zagraniczną,� w� szczególności� dla�
państw�rozwijających�się,�oraz�pomoc�humanitarną.

73090  „Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach 
„730  – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”

Komentarz:� W� rozdziale� tym� ewidencjonuje� się� wszelkie� rozliczenia,� które� do� końca�
2018� r.� pozostały� w� działach:� 730� i� 803.� Natomiast� na� początek� 2019� r.� powinny� być�
uwzględnione�w�rozdziale�73090.

73095 „Pozostała działalność”
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DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale 750�–�„Administracja�publiczna”�po�rozdziale�75027�„Działalność�Na
rodowego�Instytutu�Wolności�–�Centrum�Rozwoju�Społeczeństwa�Obywatelskie
go”�dodano rozdziały: 75028, 75029 i 75030:

75028  „Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława 
Felczaka”

53

Komentarz:�Rozdział�ten�wystąpi�w�instytucie�działającym�na�podstawie�ustawy�z�8�lute
go� 2018� r.� o� Instytucie� Współpracy� PolskoWęgierskiej� im.� Wacława� Felczaka� (Dz.U.�
z�2018�r.�poz.�538).�Instytut�ten�jest�państwową�osobą�prawną�nadzorowaną�przez�Preze
sa� Rady� Ministrów.� Celem� jej� działalności� jest� pogłębianie� polskowęgierskiej� przyjaźni�
i�współpracy�przez�realizację�ustawowych�zadań.�Instytut�może�prowadzić�działalność�go
spodarczą�wyodrębnioną�pod�względem�finansowym�i�rachunkowym�z�działalności�wska
zanej�w�ww.�ustawie.�Działalność�gospodarcza�nie�może�być�finansowana�z�dotacji�pod
miotowej�z�budżetu�państwa.

75029 „Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego” 53

Komentarz:�Rozdział�ten�wprowadzono�w�związku�z�rozwiązaniami�przyjętymi�w�ustawie�
z�20�lipca�2018�r.�o�Polskim�Instytucie�Ekonomicznym�(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�1735).�Instytut�
ten�został�utworzony�w�miejsce�likwidowanego�Instytutu�Badań�Rynku,�Konsumpcji�i�Ko
niunktur�–�Państwowego�Instytutu�Badawczego.�Instytut�jest�państwową�osobą�prawną.�
Przedmiotem�jego�działalności�jest�realizacja�celów�strategicznych�istotnych�z�punktu�wi
dzenia� rozwoju� gospodarczego� i� społecznego� kraju.� Misją� Instytutu� będzie� rozwój� pol
skich�badań�naukowych�i�ich�popularyzacja�zarówno�w�kraju,�jak�i�zagranicą.�Gospodarka�
finansowa�Instytutu�będzie�prowadzona�m.in.�w�oparciu�o�coroczną�dotację�podmiotową�
z� budżetu� państwa� przeznaczoną� na� pokrycie� bieżących� kosztów� działalności� Instytutu�
oraz�w�oparciu�o�dotacje�celowe�z�budżetu�państwa�przeznaczone�na�realizację�zadań�In
stytutu,�jak�również�w�oparciu�o�środki�przeznaczone�na�realizację�programów�finansowa
nych�z�udziałem�funduszy�UE.

75030 „Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców” 53

Komentarz:� Dodany� nowy� rozdział� wystąpi� w� budżecie� państwa.� Zgodnie� z� ustawą�
z� 6� marca� 2018� r.� o� Rzeczniku� Małych� i� Średnich� Przedsiębiorców� (Dz.U.� z� 2018� r.�
poz.� 648),� Biuro� Rzecznika� jest� państwową� jednostką� budżetową.� Wydatki� związane�
z�funkcjonowaniem�Rzecznika�są�ujmowane�w�ustawie�budżetowej�i�pokrywane�z�budżetu�
państwa,�z�części,�której�dysponentem�jest�minister�właściwy�do�spraw�gospodarki.�Roz
dział�ten�ma�umożliwić�odpowiednie�przypisanie�wydatków�w�ramach�części�„20.�Gospo
darka”�do�kosztów�funkcjonowania�Biura�Rzecznika�oraz�identyfikacji�tych�wydatków.

DZIAŁ 803 „SZKOLNICTWO WYŻSZE”

Dział 803�–�„Szkolnictwo�wyższe”�został uchylony wraz z rozdziałami: 80302, 
80303, 80306, 80307, 80309, 80310, 80311, 80312, 80378, 80379, 80380 
i 80395

95–96
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DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

W dziale 852�–�„Pomoc�społeczna”�zmieniono objaśnienia do rozdziału 85214: 102

85214  „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe”
W� rozdziale� tym� ujmuje� się� zasiłki,� z� wyłączeniem� zasiłków� stałych,� i� pomoc�
w�naturze�oraz�wydatki�na�opłacanie�składek�na�ubezpieczenia�emerytalne�i�ren
towe�z�ubezpieczenia�społecznego�za�osoby,�które�rezygnują�z�zatrudnienia�w�związ
ku�z�koniecznością�sprawowania�bezpośredniej,�osobistej�opieki�nad�długotrwa
le�lub�ciężko�chorym�członkiem�rodziny.
W�rozdziale�tym�nie�uwzględnia�się�wydatków�na�zadania�wynikające�z�progra
mu�„Posiłek�w�szkole�i�w�domu”,�w�tym�m.in.�na�zasiłki�celowe�przeznaczone�na�
zakup�posiłku�lub�produktów�żywnościowych.

Komentarz:�Zmiana�objaśnień�związana�jest�z�uchwałą�nr�140�Rady�Ministrów�z�15�paź
dziernika� 2018� r.� w� sprawie� ustanowienia� wieloletniego� rządowego� programu� „Posiłek�
w�szkole�i�w�domu”�na�lata�2019–2023�(M.P.�z�2018�r.�poz.�1007).�Tym�samym�utraciła�moc�
uchwała�nr�221�Rady�Ministrów�z�10�grudnia�2013�r.�w�sprawie�ustanowienia�wieloletnie
go�programu�wspierania�finansowego�gmin�w�zakresie�dożywiania�„Pomoc�państwa�w�za
kresie�dożywiania”�na�lata�2014–2020.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W dziale 853�–�„Pozostałe�zadania�w�zakresie�polityki�społecznej”�po�rozdziale�
85325�„Fundusz�Gwarantowanych�Świadczeń�Pracowniczych”�dodano rozdział 
85326:

106

85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Komentarz:� Ustawą� z� 23� października� 2018� r.� o� Solidarnościowym� Funduszu� Wsparcia�
Osób�Niepełnosprawnych�(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�2192)�został�utworzony�nowy�państwowy�
fundusz�celowy.�Dysponentem�tego�Funduszu�został�ustanowiony�minister�właściwy�do�
spraw� zabezpieczenia� społecznego.� Fundusz� będzie� gromadził� przychody� z� tytułu:

■■ obowiązkowych�składek�opłacanych�przez�pracodawców�łącznie�ze�składkami�na�Fun
dusz�Pracy,�w�wysokości�określonej�corocznie�w�ustawie�budżetowej,

■■ daniny�solidarnościowej�(dodatkowego�obciążenia�osób�fizycznych�o�najwyższych�do
chodach,�pobieranego�począwszy�od�dochodów�osiągniętych�w�2019�r.),

■■ dodatkowej�opłaty�za�nieopłacenie�składek�na�ubezpieczenia�społeczne�lub�opłacenie�
tych�składek�w�zaniżonej�wysokości,

■■ odsetek�od�środków�na�rachunkach�bankowych�Funduszu�oraz�wolnych�środków�finan
sowych,�lokowanych�na�zasadach�określonych�w�uofp�i�innych�przychodów.

Środki�te�będą�przeznaczone�na�realizację:
■■ programów�rządowych�i�resortowych,�w�tym�obejmujących�realizację�zadań�własnych�

JST�w�zakresie�wsparcia�osób�niepełnosprawnych,
■■ zadań� związanych� z� promowaniem� i� wspieraniem� systemu� wsparcia� osób� niepełno

sprawnych,
■■ zadań�z�zakresu� innowacyjnych� rozwiązań�w�zakresie�wsparcia�osób�niepełnospraw

nych,
a�także�na�pokrycie�kosztów�obsługi�Funduszu�i�realizowanych�programów.
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Przeznaczenie�środków�Funduszu�w�danym�roku�budżetowym�będzie�wskazane�w�rocz
nym�planie�działania�na�rzecz�wsparcia�osób�niepełnosprawnych,�ustalanym�przez�dyspo
nenta�Funduszu.�Między�innymi�będą�w�nim�wskazane�środki�na�programy�rządowe�i�re
sortowe,� których� realizacja� będzie� powierzana� w� drodze� naboru� wniosków� i� konkursu�
ofert.

W�przypadku�środków�przeznaczonych�dla�JST�nabór�wniosków�o�przyznanie�środków�bę
dzie�realizowany�przez�wojewodów,�na�podstawie�ogłoszenia�o�naborze,�umieszczonego�
na�stronie�BIP�ministra�realizującego�program.�Wojewodowie�będą�na�ich�podstawie�spo
rządzać�listy�rekomendowanych�wniosków,�przekazywane�ministrowi�właściwemu�ds.�za
bezpieczenia�społecznego.�O�przyznaniu�środków�z�Funduszu�będzie�decydował�minister�
odpowiedzialny�za�realizację�programu.�Wyniki�naboru�będą�ogłaszane�w�BIP.�Przekazy
wanie�środków�na�rzecz�JST�wskazanych�w�liście�będzie�następowało�na�podstawie�umów�
zawartych� z� wojewodami.� JST,� które� otrzymały� dofinansowanie,� będą� zobowiązane� do�
sporządzania�i�przekazywania�wojewodom�rozliczenia�środków�z�Funduszu�w�zakresie�rze
czowym�i�finansowym�w�terminie�30�dni�od�dnia�zakończenia�realizacji�zadania.�JST�reali
zujące�zadania�wynikające�z�umów�o�finansowanie�z�Funduszu�będą�obowiązane�do�po
siadania� wyodrębnionego� rachunku� bankowego� dla� środków� Funduszu,� prowadzenia�
wyodrębnionej�ewidencji�księgowej�otrzymanych�środków� i�dokonywanych�z� tych�środ
ków�wydatków.�Do�środków�przekazanych�z�Funduszu�JST�nie�będzie�miał�zastosowania�
art.�8�ust.�3�ustawy�o�dochodach�JST.

Solidarnościowy�Fundusz�Wsparcia�Osób�Niepełnosprawnych�został�utworzony�z�dniem�
1�stycznia�2019�r.�Obowiązkowe�składki�na�ten�Fundusz,�których�płatnikami�są�jednostki�
sektora�finansów�publicznych�jako�pracodawcy,�mają�być�pobierane�przez�ZUS,�na�takich�
samych�zasadach�i�w�takich�samych�terminach�jak�składki�na�Fundusz�Pracy,�począwszy�od�
1�stycznia�2019�r.�Pierwszy�roczny�plan�działania�Funduszu�Solidarnościowego�został�opra
cowany�na�2019�r.� i�umieszczony�na�stronie�BIP�ministra�właściwego�ds.�zabezpieczenia�
społecznego.

W�rozdziale�tym�wystąpią�wydatki�związane�z�funkcjonowaniem�tego�Funduszu�(np.�pa
ragrafy:�401,�411,�412,�421,�426,�430,�436,�444).�Natomiast�w�przychodach�wystąpi�nowy�
paragraf�025,�który�będzie�obowiązywał�od�1�stycznia�2020�r.

Zmiany w paragrafach dochodów, przychodów i środków klasyfikacji budżetowej 
(załącznik nr 3) z odniesieniem do stron w książce:

Zakres zmian wraz z komentarzem Strona 
w książce

Zdanie „Do�dochodów�majątkowych�jednostki�samorządu�terytorialnego,�o�któ
rych�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” otrzymało 
nowe brzmienie:

129

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, 628–635, 641–645, 651–653, 656, 661–666, 668 i 669.

Komentarz:�Zmiana�ta�wynika�z�wprowadzenia�nowego�paragrafu�dochodów�635.
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Po�paragrafie�024�„Wpływy�z�opłaty�recyklingowej” dodano�paragraf�025: 139

025 „Danina solidarnościowa”

Komentarz:�Utworzenie�tego�paragrafu�wynika�z�ustawy�z�23�października�2018�r.�o�Soli
darnościowym� Funduszu� Wsparcia� Osób� Niepełnosprawnych.� W� paragrafie� tym� będą�
ewidencjonowane� wpływy� –� stanowiące� przychód� Funduszu� Wsparcia� Osób� Niepełno
sprawnych�–�z�tytułu�daniny�solidarnościowej�wskazanej�w�art.�3�ust.�1�pkt�2�ustawy.�Pa
ragraf�ten�wystąpi�w�przychodach�w�rozdziale�85326.�Paragraf�ten�będzie�obowiązywał�
od�1�stycznia�2020�r.

Po�paragrafie�216 „Dotacje�celowe�otrzymane�z�budżetu�państwa�na�zadania�bie
żące�z�zakresu�administracji� rządowej�zlecone�powiatom,�związane�z� realizacją�
dodatku�wychowawczego�oraz�dodatku�do�zryczałtowanej�kwoty�stanowiących�
pomoc�państwa�w�wychowywaniu�dzieci” dodano paragraf 217:

173

217  „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację za-
dań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”

Komentarz:�Paragraf�ten�został�utworzony�w�związku�z�powołaniem�nowego�państwowe
go�funduszu�celowego,�finansowanego�m.in.�z�dotacji�celowych�z�budżetu�państwa,�ma
jącego�na�celu�dofinansowanie�zadań�związanych�z�rozwojem�infrastruktury�drogowej�za
rządzanej�przez� JST�(budowy,�przebudowy� lub�remontu�dróg,�w�tym�dróg�o�znaczeniu�
obronnym,�oraz�budowy�mostów).�Paragraf�ten�wystąpi�w�dochodach�jednostek�sektora�
finansów�publicznych�(w�tym�środki�przekazywane�JST�z�tego�funduszu).

Paragraf�224�„Dotacje�celowe�otrzymane�z�budżetu�państwa�dla�państwowej�in
stytucji� kultury� na� dofinansowanie� zadań� bieżących� objętych� mecenatem� pań
stwa,�wykonywanych�w�ramach�programów�ministra�właściwego�do�spraw�kul
tury�i�ochrony�dziedzictwa�narodowego�przez�samorządowe�instytucje�kultury” 
wraz z objaśnieniami otrzymuje nowe brzmienie:

173

224  „Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury 
na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, 
wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe insty-
tucje kultury”

224  „Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury 
na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, 
wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe insty-
tucje kultury”
Paragraf� ten�obejmuje�dotacje�udzielane�na�podstawie�przepisów�wykonawczych�
wydanych�na�podstawie�art.�9a�ust.�1�ustawy�z�dnia�25�października�1991�r.�o�orga
nizowaniu�i�prowadzeniu�działalności�kulturalnej�(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�1983�z�późn.
zm.).�Powyższe�objaśnienia�mają�także�zastosowanie�do�paragrafów:�225,�654�i�655.

Komentarz:�Zmiana� ta� jest� związana�z� rozporządzeniem�Ministra�Kultury� i�Dziedzictwa�
Narodowego�z�18�grudnia�2018�r.�w�sprawie�zakresu�zadań�objętych�mecenatem�państwa,�
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udzielania�dotacji�celowej�na�zadania�nim�objęte�oraz�udzielania�dofinansowań�podmio
tom�prowadzącym�działalność�w�dziedzinie�kultury� i�ochrony�dziedzictwa�narodowego.�
Wprowadzono�również�korektę�stylistyczną�brzmienia�paragrafu.

Paragraf�225�„Dotacje�celowe�otrzymane�z�budżetu�państwa�dla�państwowej�in
stytucji� kultury� na� dofinansowanie� zadań� bieżących� objętych� mecenatem� pań
stwa,�wykonywanych�w�ramach�programów�ministra�właściwego�do�spraw�kul
tury�i�ochrony�dziedzictwa�narodowego�przez�jednostki�niezaliczane�do�sektora�
finansów�publicznych”�otrzymuje nowe brzmienie:

173

225  „Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury 
na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, 
wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane 
do sektora finansów publicznych”

Komentarz:�Zmiana�ta�obejmuje�wyłącznie�korektę�stylistyczną�brzmienia�paragrafu.

Paragraf 227 „Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię pub-
liczną lub prowadzącą studia doktoranckie jednostkę naukową na pozostałe 
zadania” wraz z objaśnieniami otrzymuje nowe brzmienie:

174

227  „Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkol-
nictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych”
W�paragrafie� tym�ujmuje� się�w� szczególności�dotacje� z�budżetu�dla� jednostek�
zaliczanych�do�sektora� finansów�publicznych,�na�zadania�określone�w�art.�365�
pkt�3,�5�i�6�oraz�art.�459�ustawy�z�dnia�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�
wyższym�i�nauce�(Dz.U.�poz.�1668�z�późn.zm.)

Komentarz:�Zmiana�ta�wiąże�się�z�dostosowaniem�do�obowiązujących�przepisów�ustawy�
z�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce.

Paragraf�252�„Dotacja�podmiotowa�z�budżetu�otrzymana�przez�uczelnię�pub
liczną�na�zadania,�o�których�mowa�w�art.�94�ust.�1�pkt�1�ustawy�z�dnia�27�lipca�
2005� r.� –� Prawo� o� szkolnictwie� wyższym” wraz z objaśnieniami otrzymuje 
nowe brzmienie:

181

252  „Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego 
i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
W�paragrafie�tym�ujmuje�się�subwencje�z�budżetu�dla�jednostek�zaliczanych�do�
sektora�finansów�publicznych�na�zadania�określone�w�art.�365�pkt�1�i�2�ustawy�
z�dnia�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce.

Komentarz:�Zmiana�ta�wiąże�się�z�dostosowaniem�do�obowiązujących�przepisów�ustawy�
z�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce.

Paragraf�253�„Dotacja�podmiotowa�z�budżetu�otrzymana�przez�jednostkę�nauko
wą”�uchylono:

181

253 uchylony
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Komentarz:�Uchylenie�tego�paragrafu�wynika�z�dostosowania�do�obowiązujących�przepi
sów�ustawy�z�20�lipca�2018�r.–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce.

Po�paragrafie�634�„Dotacje�celowe�otrzymane�z�budżetu�państwa�na�inwestycje�
i�zakupy�inwestycyjne�z�zakresu�administracji�rządowej�zlecone�gminom�(związ
kom�gmin,�związkom�powiatowogminnym),�związane�z�realizacją�świadczenia�
wychowawczego�stanowiącego�pomoc�państwa�w�wychowywaniu�dzieci”�doda-
no paragraf 635:

191

635  „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych jednostek sektora finansów publicznych”

Komentarz:�Paragraf�ten�został�dodany�w�związku�z�powołaniem�nowego�państwowego�
funduszu�celowego,�finansowanego�m.in.�z�dotacji�celowych�z�budżetu�państwa,�mające
go�na�celu�dofinansowanie�zadań�związanych�z�rozwojem�infrastruktury�drogowej�zarzą
dzanej� przez� JST� (budowy,� przebudowy� lub� remontu� dróg,� w� tym� dróg� o� znaczeniu�
obronnym,�oraz�budowy�mostów).�Paragraf�ten�wystąpi�w�dochodach�jednostek�sektora�
finansów�publicznych�(w�tym�środki�przekazywane�JST�z�tego�funduszu).

Paragraf�654�„Dotacje�celowe�otrzymane�z�budżetu�państwa�dla�państwowej�in
stytucji� kultury� na� dofinansowanie� zadań� inwestycyjnych� objętych� mecenatem�
państwa,�wykonywanych�w�ramach�programów�ministra�właściwego�do�spraw�
kultury�i�ochrony�dziedzictwa�narodowego�przez�samorządowe�instytucje�kultu
ry”�otrzymuje nowe brzmienie:

192

654  „Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury 
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem pań-
stwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe 
instytucje kultury”

Komentarz:�Zmiana�ta�obejmuje�wyłącznie�korektę�stylistyczną�brzmienia�paragrafu.

Paragraf�655�„Dotacje�celowe�otrzymane�z�budżetu�państwa�dla�państwowej�in
stytucji� kultury� na� dofinansowanie� zadań� inwestycyjnych� objętych� mecenatem�
państwa,�wykonywanych�w�ramach�programów�ministra�właściwego�do�spraw�
kultury�i�ochrony�dziedzictwa�narodowego�przez�jednostki�niezaliczane�do�sekto
ra�finansów�publicznych” otrzymuje nowe brzmienie:

192

655  „Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury 
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem pań-
stwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do 
spraw kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki nie-
zaliczane do sektora finansów publicznych”

Komentarz:�Zmiana�ta�obejmuje�wyłącznie�korektę�stylistyczną�brzmienia�paragrafu.
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Zmiany w paragrafach wydatków i środków klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 4) 
z odniesieniem do stron w książce:

Zakres zmian wraz z komentarzem Strona 
w książce

Zdanie� „Dotacje� i� subwencje:� 200� do� 206,� 211� do� 213,� 216,� 219� do� 233,� 236�
do�266,�268�do�299”�otrzymuje nowe brzmienie:

198

Dotacje i subwencje: 200 do 206, 211 do 213, 216–218, 219 do 233, 236 
do 266, 268 do 299

Komentarz:�Zmiana�ta�wynika�z�wprowadzenia�nowych�paragrafów�wydatkowych:�217,�218.

Zdanie�„Świadczenia�na�rzecz�osób�fizycznych:�302�do�305,�307,�311,�320�do�321�
i�324�do�326”�otrzymuje nowe brzmienie:

198

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 
do 327

Komentarz:�Zmiana�ta�wynika�z�wprowadzenia�nowego�paragrafu�wydatkowego�327.

Zdanie�„Wydatki�majątkowe:�601�do�603,�605�do�608,�611�do�614,�616�do�623,�
625�do�634,�641�do�645,�651�do�659,�661�do�667,�669�i�680”�otrzymuje nowe 
brzmienie:

198

Wydatki majątkowe: 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 
636, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680

Komentarz: Zmiana�ta�wynika�z�wprowadzenia�nowych�paragrafówydatkowych:�635�i�636.

Po� paragrafie� 216� „Dotacje� celowe� przekazane� z� budżetu� państwa� na� zadania�
bieżące�z�zakresu�administracji�rządowej�zlecone�powiatom,�związane�z�realiza
cją�dodatku�wychowawczego�oraz�dodatku�do�zryczałtowanej�kwoty�stanowią
cych�pomoc�państwa�w�wychowywaniu�dzieci”�dodano paragrafy: 217 i 218:

213

217  „Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację za-
dań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych”

Komentarz:�Paragraf�ten�został�utworzony�w�związku�z�powołaniem�nowego�państwowe
go�funduszu�celowego,�finansowanego�m.in.�z�dotacji�celowych�z�budżetu�państwa,�ma
jącego�na�celu�dofinansowanie�zadań�związanych�z�rozwojem�infrastruktury�drogowej�za
rządzanej�przez� JST�(budowy,�przebudowy� lub�remontu�dróg,�w�tym�dróg�o�znaczeniu�
obronnym,�oraz�budowy�mostów).�Paragraf�ten�wystąpi�w�funduszu�w�przypadku�przeka
zywania�środków�jednostkom�sektora�finansów�publicznych.

218  „Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację za-
dań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów pub-
licznych”

213

Komentarz:�Paragraf� ten�został�utworzony�w�związku�z�powołaniem�nowego�państwo
wego� funduszu�celowego,� finansowanego�m.in.�z�dotacji�celowych�z�budżetu�państwa,
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mającego�na�celu�dofinansowanie�zadań�związanych�z�rozwojem�infrastruktury�dro�gowej�
zarządzanej�przez�JST�(budowy,�przebudowy�lub�remontu�dróg,�w�tym�dróg�o�znaczeniu�
obronnym,�oraz�budowy�mostów).�Paragraf�ten�wystąpi�w�funduszu�w�przy�padku�przeka
zywania�środków�jednostkom�niezaliczanym�do�sektora�finansów�publicznych.

W paragrafie 224�„Dotacje�celowe�przekazane�z�budżetu�państwa�dla�państwo
wej�instytucji�kultury�na�dofinansowanie�zadań�bieżących�objętych�mecenatem�
państwa,�wykonywanych�w�ramach�programów�ministra�właściwego�do�spraw�
kultury�i�ochrony�dziedzictwa�narodowego�przez�samorządowe�instytucje�kultu
ry”�objaśnienia otrzymały nowe brzmienie:

214

224  „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej insty-
tucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem 
państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządo-
we instytucje kultury”
Paragraf�ten�obejmuje�dotacje�udzielane�na�podstawie�przepisów�wykonawczych�
wydanych�na�podstawie�art.�9a�ust.�1�ustawy�z�dnia�25�października�1991�r.�o�or
ganizowaniu� i� prowadzeniu� działalności� kulturalnej.� Powyższe� objaśnienia� mają�
także�zastosowanie�do�paragrafów:�225,�654�i�655.

Komentarz:�Zmiana�wiąże�się�z�rozporządzeniem�Ministra�Kultury�i�Dziedzictwa�Narodo
wego�z�18�grudnia�2018�r.�w�sprawie�zakresu�zadań�objętych�mecenatem�państwa,�udzie
lania� dotacji� celowej� na� zadania� nim� objęte� oraz� udzielania� dofinansowań� podmiotom�
prowadzącym�działalność�w�dziedzinie�kultury�i�ochrony�dziedzictwa�narodowego.

Paragraf 226�„Dotacja�podmiotowa�z�budżetu�dla�uczelni�niepublicznej�lub�pro
wadzącej� studia� doktoranckie� jednostki� naukowej� na� pozostałe� zadania”� wraz 
z objaśnieniami otrzymał nowe brzmienie:

215

226  „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych”
W�paragrafie�tym�ujmuje�się�w�szczególności�dotacje�z�budżetu�dla�jednostek�nie
zaliczanych�do�sektora�finansów�publicznych,�na�zadania�określone�w�art.�365�pkt�
3,�5�i�6�oraz�art.�459�ustawy�z�dnia�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�
i�nauce,�niezaliczane�do�paragrafu�227.

Komentarz:� Zmiana� ta� jest� związana� z� dostosowaniem� do� obowiązujących� przepisów�
ustawy�z�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce.

Paragraf 227�„Dotacja�podmiotowa�z�budżetu�dla�uczelni�publicznej�lub�prowa
dzącej�studia�doktoranckie�jednostki�naukowej�na�pozostałe�zadania”�wraz z ob-
jaśnieniami otrzymał nowe brzmienie:

215

227  „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych”
W�paragrafie�tym�ujmuje�się�w�szczególności�dotacje�z�budżetu�dla�jednostek�za
liczanych� do� sektora� finansów� publicznych,� na� zadania� określone� w� art.� 365
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pkt�3,�5�i�6�oraz�art.�459�ustawy�z�dnia�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyż
szym�i�nauce,�niezaliczane�do�paragrafu�226.

Komentarz: Zmiana� ta� jest� związana� z� dostosowaniem� do� obowiązujących� przepisów�
ustawy�z�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce.

Paragraf 250�„Dotacja�podmiotowa�z�budżetu�dla�uczelni�niepublicznej�na�zada
nia,�o�których�mowa�w�art.�94�ust.�1�pkt�1�ustawy�z�dnia�27�lipca�2005�r.�–�Prawo�
o�szkolnictwie�wyższym”�wraz z objaśnieniami otrzymuje nowe brzmienie:

220

250  „Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktyczne-
go i badawczego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych”
W�paragrafie�tym�ujmuje�się�subwencje�z�budżetu�dla�jednostek�niezaliczanych�do�
sektora� finansów�publicznych,�na�zadania�określone�w�art.�365�pkt�1� i�2�ustawy�
z�dnia�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce,�niezaliczane�do�
paragrafu�252.

Komentarz: Zmiana� ta� jest� związana� z� dostosowaniem� do� obowiązujących� przepisów�
ustawy�z�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce.

Paragraf 252�„Dotacja�podmiotowa�z�budżetu�dla�uczelni�publicznej�na�zadania,�
o�których�mowa�w�art.�94�ust.�1�pkt�1�ustawy�z�dnia�27�lipca�2005�r.�–�Prawo�o�szkol
nictwie�wyższym”�wraz z objaśnieniami otrzymuje nowe brzmienie:

221

252  „Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktyczne-
go i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów pub-
licznych”
W�paragrafie� tym�ujmuje�się�subwencje�z�budżetu�dla� jednostek�zaliczanych�do�
sektora� finansów�publicznych,�na�zadania�określone�w�art.�365�pkt�1� i�2�ustawy�
z�dnia�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce,�niezaliczane�do�
paragrafu�250.

Komentarz: Zmiana� ta� jest� związana� z� dostosowaniem� do� obowiązujących� przepisów�
ustawy�z�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce.

Paragraf 253�„Dotacja�podmiotowa�z�budżetu�dla�jednostek�naukowych”�uchy-
lono:

221

253 uchylony

Komentarz:�Uchylenie�tego�paragrafu�jest�związane�z�dostosowaniem�do�obowiązujących�
przepisów�ustawy�z�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce.

Paragraf 260� „Dotacje� z� budżetu� dla� Funduszu� Pożyczek� i� Kredytów� Studen
ckich”�otrzymał nowe brzmienie:

222

260 „Dotacje celowe z budżetu dla Funduszu Kredytów Studenckich”

Komentarz: Zmiana�ta�obejmuje�wyłącznie�korektę�stylistyczną�brzmienia�paragrafu.
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Po�paragrafie�326�„Inne�formy�pomocy�dla�uczniów”�dodano paragraf 327 wraz 
z objaśnieniami:

235

327 „Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe”
Paragraf� ten�obejmuje�środki�Funduszu�Pracy�przeznaczone�na�realizacje�zadań,�
o�których�mowa�w�art.�31�i�art.�34�ustawy�z�dnia�4�października�2018�r.�o�pracow
niczych�planach�kapitałowych�(Dz.U.�poz.�2215).

Komentarz:�Utworzenie�tego�paragrafu�ma�służyć�do�klasyfikacji�środków�państwowego�
funduszu�celowego�powołanego�ustawą�z�4�października�2018�r.�o�pracowniczych�planach�
kapitałowych�(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�2215)�przewidującej�realizację�z�Funduszu�Pracy�wpła
ty�powitalnej�i�dopłaty�rocznej,�o�których�mowa�w�art.�31�i�art.�34�ww.�ustawy.

Do�paragrafu�405�„Uposażenia�żołnierzy�zawodowych�oraz�funkcjonariuszy”�ob-
jaśnienia otrzymały nowe brzmienie:

240

405 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”
Paragraf�ten�obejmuje�uposażenia�zasadnicze�wraz�z�dodatkami�dla�żołnierzy�za
wodowych,�policjantów,� funkcjonariuszy�Straży�Granicznej,� funkcjonariuszy�Pań
stwowej�Straży�Pożarnej,�funkcjonariuszy�Służby�Ochrony�Państwa,�funkcjonariu
szy�Służby�CelnoSkarbowej,� funkcjonariuszy�Służby�Więziennej,� funkcjonariuszy�
Straży� Marszałkowskiej� oraz� uposażenia� zasadnicze� wraz� z� dodatkami,� nagrody�
uznaniowe�i�zapomogi�dla�funkcjonariuszy�Agencji�Bezpieczeństwa�Wewnętrzne
go,�Agencji�Wywiadu,�Służby�Wywiadu�Wojskowego,�Służby�Kontrwywiadu�Woj
skowego,�Centralnego�Biura�Antykorupcyjnego.

Komentarz: Nowe�brzmienie�objaśnień�jest�konsekwencją�wejścia�w�życie�ustawy�z�22�marca�
2018�r.�o�zmianie�ustawy�o�Służbie�Więziennej�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�z�2018�r.�
poz.�912).�Zgodnie�z�aktualnym�brzmieniem�tego�przepisu�„przeciętne�uposażenie�funkcjona
riuszy�stanowi�wielokrotność�kwoty�bazowej,�której�wysokość�ustaloną�według�odrębnych�za
sad�określa�ustawa�budżetowa.�Przez�przeciętne�uposażenie�funkcjonariuszy�należy�rozumieć�
uposażenie�wraz�z�miesięczną�równowartością�nagrody�rocznej”.�W�związku�z�nową�definicją�
przeciętnego� uposażenia� funkcjonariuszy� Służby� Więziennej� zostało� zmienione� objaśnienie�
paragrafu�klasyfikacji�budżetowej,�w�ramach�którego�są�wypłacane�m.in.�nagrody�i�zapomogi�
dla�funkcjonariuszy.�W�związku�z�wejściem�w�życie�ww.�ustawy�nagrody�uznaniowe�i�zapomo
gi�dla�funkcjonariuszy�Służby�Więziennej�są�realizowane�z�paragrafu�406�„Inne�należności�żoł
nierzy�zawodowych�oraz�funkcjonariuszy�zaliczane�do�wynagrodzeń”.�Ponadto�objaśnienia�do�
paragrafu�405�uzupełniono�również�o�osoby,�które�na�podstawie�art.�40�ustawy�z�26�stycznia�
2018�r.�–�Przepisy�wprowadzające�ustawę�o�Straży�Marszałkowskiej�(Dz.U.�z�218�r.�poz.�730)�
stały�się�funkcjonariuszami�Straży�Marszałkowskiej.

Paragraf�412�„Składki�na�Fundusz�Pracy”�otrzymał nowe brzmienie: 242

412  „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych”

Komentarz:�Zmiana�nazwy�paragrafu�jest�związana�z�art.�3�ust.�1�pkt�1�ustawy�z�23�paź
dziernika� 2018� r.� o� Solidarnościowym� Funduszu� Wsparcia� Osób� Niepełnosprawnych,�
zgodnie� z� którym� w� skład� przychodów� nowo� utworzonego� Funduszu� będą� wchodzić�
m.in.�obowiązkowe�składki�na�Fundusz,�pobierane�przez�ZUS�i�obliczane�łącznie�ze�skład
kami�na�Fundusz�Pracy�–�zgodnie�z�art.�5�tej�ustawy.
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Paragraf 444� „Odpisy� na� zakładowy� fundusz� świadczeń� socjalnych”� otrzymał 
nowe objaśnienia:

288

444 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Paragraf�ten�obejmuje:�

■■ wydatki�ponoszone�zgodnie�z�przepisami�ustawy�z�dnia�4�marca�1994�r.�o�zakłado
wym�funduszu�świadczeń�socjalnych�(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�1316�z�późn.zm.),

■■ wydatki�ponoszone�z� funduszu� socjalnego� tworzonego�na�podstawie�art.�27�
ustawy�z�dnia�10�grudnia�1993�r.�o�zaopatrzeniu�emerytalnym�żołnierzy�zawo
dowych�oraz�ich�rodzin�(Dz.U.�z�2017�r.�poz.�2225�z�późn.zm.),

■■ wydatki�ponoszone�z� funduszu� socjalnego� tworzonego�na�podstawie�art.�27�
ustawy�z�dnia�18�lutego�1994�r.�o�zaopatrzeniu�emerytalnym�funkcjonariuszy�
Policji,� Agencji� Bezpieczeństwa� Wewnętrznego,� Agencji� Wywiadu,� Służby�
Kontrwywiadu�Wojskowego,�Służby�Wywiadu�Wojskowego,�Centralnego�Biura�
Antykorupcyjnego,� Straży� Granicznej,� Służby� Ochrony� Państwa,� Państwowej�
Straży� Pożarnej,� Służby� CelnoSkarbowej� i� Służby� Więziennej� oraz� ich� rodzin�
(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�132�z�późn.zm.),

■■ wydatki�ponoszone�zgodnie�z�art.�53�ustawy�z�dnia�26�stycznia�1982�r.�–�Karta�
Nauczyciela�(Dz.U.�z�2018�r.�poz.�967�z�późn.zm.),�

■■ wydatki�ponoszone�zgodnie�z�art.�144�ustawy�z�dnia�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�
o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce.

Komentarz:�Zmiana�objaśnień�do�tego�paragrafu�obejmuje�wyłącznie�aktualizację�pod
staw�prawnych.

Po�paragrafie�634�„Dotacje�celowe�przekazane�z�budżetu�państwa�na�inwestycje�
i�zakupy�inwestycyjne�z�zakresu�administracji�rządowej�zlecone�gminom�(związ
kom�gmin,�związkom�powiatowogminnym),�związane�z�realizacją�świadczenia�
wychowawczego�stanowiącego�pomoc�państwa�w�wychowywaniu�dzieci”�doda-
no paragrafy: 635 i 636:

635  „Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed-
nostek sektora finansów publicznych”

327

Komentarz:�Paragraf�ten�został�dodany�w�związku�z�powołaniem�nowego�państwowego�
funduszu�celowego,�finansowanego�m.in.�z�dotacji�celowych�z�budżetu�państwa,�mające
go�na�celu�dofinansowanie�zadań�związanych�z�rozwojem�infrastruktury�drogowej�zarzą
dzanej� przez� JST� (budowy,� przebudowy� lub� remontu� dróg,� w� tym� dróg� o� znaczeniu�
obronnym,�oraz�budowy�mostów).�Paragraf�ten�wystąpi�w�funduszu�w�przypadku�przeka
zywania�środków�jednostkom�sektora�finansów�publicznych.

636  „Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed-
nostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”

327

Komentarz:�Paragraf�ten�został�dodany�w�związku�z�powołaniem�nowego�państwowego�
funduszu�celowego,�finansowanego�m.in.�z�dotacji�celowych�z�budżetu�państwa,�mające
go�na�celu�dofinansowanie�zadań�związanych�z�rozwojem�infrastruktury�drogowej�zarzą
dzanej� przez� JST� (budowy,� przebudowy� lub� remontu� dróg,� w� tym� dróg� o� znaczeniu
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obronnym,�oraz�budowy�mostów).�Paragraf�ten�wystąpi�w�funduszu�w�przypadku�przeka
zywania�środków�jednostkom�niezaliczanym�do�sektora�finansów�publicznych.

Zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 12 lutego 2019 r.). 
Mają zastosowanie od 1 stycznia 2019 r., z jednym wyjątkiem dotyczącym paragrafu do-
chodów – 025 „Danina solidarnościowa”, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:
�– Rozporządzenie�Ministra�Finansów�z�5�lutego�2019�r.�zmieniające�rozporządzenie�w�sprawie�
szczegółowej�klasyfikacji�dochodów,�wydatków,�przychodów�i�rozchodów�oraz�środków�po
chodzących�ze�źródeł�zagranicznych�(Dz.U.�z�2019�r.�poz.�257)


