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SUPLEMENT

KlasyfiKacja
Budżetowa

2019
Szanowni Państwo,
od momentu wydania książki „Klasyfikacja budżetowa 2019” Minister 
Finansów wprowadził jeszcze w 2018 r. zmiany w klasyfikacji części bud
żetowych, a ponadto w lutym 2019 r. i w lipcu 2019 r. – zmiany w szcze
gółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Aby w codziennej pracy 
mogli Państwo korzystać z aktualnej klasyfikacji, przesyłamy przygotowane 
zestawienie wprowadzonych zmian wraz z komentarzem autora.
Ponadto trwają prace nad kolejną zmianą w rozporządzeniu w sprawie 
w klasyfikacji części budżetowych (projekt z 12 lipca 2019 r.).
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I. Zmiany w klasyfikacji części budżetowych
23 listopada 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporzą
dzenie 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�� 11

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.

Planowane są zmiany w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji części budżetowych 
oraz określenia ich dysponentów (projekt z 12 lipca 2019 r.). Nowelizacja wynika z uchwa
lonej ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnie
niem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Według uchwalonych zmian Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest państwową osobą 
prawną, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środ
ków. W związku z powyższym KNF przestała być częścią budżetu państwa.

Na podstawie art. 24 ww. ustawy znosi się dotychczasową Komisję Nadzoru Finansowe
go i likwiduje się dotychczasowy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast art. 25 
przedmiotowej ustawy tworzy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisję Nadzoru 
Finansowego.

Z uwagi na brzmienie art. 48 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnie
niem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, zgodnie 
z którym powyższe zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 r., proponuje się, aby projekto
wane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą 
od 1 stycznia 2019 r.

W odniesieniu do powyższych zmian ustawowych planowane jest uchylenie części „70. 
Komisja Nadzoru Finansowego”.

Podstawy prawne:
�– 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)

�– Projekt�z�12� lipca�2019� r.� rozporządzania�Ministra�Finansów�zmieniającego�rozporządzenie�w�sprawie�
klasyfikacji�części�budżetowych�oraz�określenia�ich�dysponentów
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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.

16 lipca 2019 r. Minister Finansów podpisał kolejne rozporządzenie zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i roz
chodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363). 
Zmiany te mają przede wszystkim na celu dostosowanie podziałek klasyfikacyjnych do 
nowych i zmienionych uregulowań ustawowych. Ponadto mają charakter porządkujący. 
Ma to zapewnić lepsze odzwierciedlenie faktycznego pochodzenia i przeznaczenia środ
ków publicznych.

Wprowadzone zmiany obejmują i rozdziały i paragrafy dochodowe oraz paragrafy wydat
kowe. Dotyczą m.in.:

■■ rozdziałów: 05004, 75002, 73020, 75074, 75633, 75637, 75702 (tu uwaga: w rozdziale 
tym ujmowane będą wszystkie zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty 
i pożyczki, a nie tylko typowe kredyty i pożyczki), 80140, 80153, 85501, 85504, 85510,

■■ paragrafów dochodowych: 015, 016 – nowy, 017 – nowy, 020, 022 – nowy, 076 (zmia
na pozwoli na ewidencjonowanie w tym paragrafie wpływów również od osób praw
nych), 216, 252, 644,

■■ grup wydatków oraz paragrafów wydatkowych: 216, 250, 252, 492 – nowy, 498, 615 
– nowy, 644, 804 – nowy.

Ponadto wprowadzone są zmiany w paragrafach przychodów (905, 906, 907 – nowe, 957) 
i rozchodów (965 – nowy).

Zmiany obejmują także klasyfikację wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa ze
wnętrznego (paragraf 307 – pozycje: 307004, 307005, 307009, 307014, 307015, 307016, 
307017, nowe: 307018, 307019 i 307020 oraz paragraf 417 – pozycje: 417003 i 417004).

Terminy wejścia w życie zmienionych podziałek są rozłożone w czasie. Wynika to z ich 
dopasowania do wejścia w życie aktów prawnych, które wymogły konieczność zmiany 
klasyfikacji budżetowej.
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Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (czyli 23 lip
ca), z mocą od 1 stycznia 2019 r., z wyjątkami: cześć zmian ma obowiązywać z mocą od 
1 kwietnia 2019 r., część z mocą od 1 lipca 2019 r., a część od 1 stycznia 2020 r.

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�kla-
syfikacji� 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�budżeto-
wej� znajdujących� się�w� ramach�dwóch�działów,� tj.� 730�–�„Nauka”� i�803�–�„Szkolnictwo�
wyższe”.

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

Zakres zmian wraz z komentarzem Strona  
w książce

DZIAŁ�050�–�„RYBOŁÓWSTWO�I�RYBACTWO”

W dziale 050�–�„Rybołówstwo�i�rybactwo” rozdział 05004 „Inspektoraty�rybo-
łówstwa�morskiego”�otrzymał nowe brzmienie:

29

05004 „Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego”

Komentarz: Zmiana�nazwy�rozdziału�jest�skutkiem�wejścia�w�życie�ustawy�z�9�listopada�
2018�r.�o�zmianie�ustawy�o�rybołówstwie�morskim�oraz�niektórych�innych�ustaw.�Utworzo-
no� nowy� centralny� organ� administracji� rządowej� –� Głównego� Inspektora� Rybołówstwa�
Morskiego,� który� zastąpi�działających�dotychczas� trzech�okręgowych� inspektorów� rybo-
łówstwa�morskiego�w�Gdyni,�Słupsku�i�Szczecinie.�Nowy�organ�będzie�wykonywał�swoje�
obowiązki�poprzez�Główny�Inspektorat�Rybołówstwa�Morskiego.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.
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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.

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,



6

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2019 – SUPLEMENT�

■■ 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�gminnej),
■■ 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�za-
dań�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�pro-
wadzenia�wyodrębnionej�ewidencji�księgowej�otrzymanych�środków�oraz�wydatków�nimi�
finansowanych.�Ponadto�będzie�musiał�przekazać�rozliczenie�dofinansowania�w�zakresie�
rzeczowym�i�finansowym�w�terminie�określonym�w�umowie.�Kontrola�prawidłowości�wy-
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korzystania�dofinansowania�została�powierzona�wojewodom.�Dofinansowanie�wykorzy-
stane�niezgodnie�z�przeznaczeniem�lub�pobrane�nienależnie�albo�w�nadmiernej�wysoko-
ści�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-
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.

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�720�–�„INFORMATYKA”

W dziale 720�–�„Informatyka”�uchylono rozdział 72002�„Inne�jednostki�usług�
informatycznych”

46

Komentarz:�Rozdział�ten�został�uchylony�w�związku�ze�zmianą�sposobu�realizacji�zadań�
przez�jednostki�służb�statystyki�publicznej�–�urzędy�statystyczne�nie�mają�w�swojej�struk-
turze�wydzielonych�jednostek�usług�informatycznych.�Zadania�informatyczne�realizowane�
przez�urzędy�mają�głównie�charakter�wspierający�dla�ich�działalności�administracyjnej�wy-
nikającej�z�ustawy�z�29�czerwca�1995�r.�o�statystyce�publicznej,�zatem�zadania�te�klasyfiko-
wane�są�wyłącznie�w�dziale�750�„Administracja�publiczna”.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

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
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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� rozdziałach:�
73011�„Działalność�pomocniczych�jednostek�naukowych�i�innych�jednostek�orga-
nizacyjnych�Polskiej�Akademii�Nauk”�i�73095�„Pozostała�działalność”.

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�Rzeczypospolitej�
Polskiej�(j.t.�Dz.U.�z�2018�r.�poz.�37�z�późn.zm.),�nakładającego�obowiązek�osiągnięcia�odpo-
wiedniego�pułapu�środków�przeznaczanych�corocznie�na�finansowanie�potrzeb�obronnych�
Rzeczypospolitej�Polskiej�i�związaną�z�tym�potrzebą�wydzielenia�w�ramach�działalności�dy-
daktycznej�środków�będących�wydatkami�obronnymi�od�pozostałych�wydatków.

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”
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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”

Po�rozdziale�73019�„Działalność�podmiotów�funkcjonujących�w�obszarze�nauki�
i�szkolnictwa�wyższego”�dodano rozdział 73020 w brzmieniu:

48

73020 „Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz”

Komentarz:�Utworzenie�rozdziału�ma�na�celu�wprowadzenie�zmian�umożliwiających�kla-
syfikowanie�środków�dla�Centrum�Łukasiewicz�i�instytutów�Sieci�Łukaszewicz.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�kwietnia�2019�r.

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:

53

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

Komentarz:�Rozdział�ten�wystąpi�w�instytucie�działającym�na�podstawie�ustawy�z�8�lute-
go� 2018� r.� o� Instytucie� Współpracy� Polsko-Węgierskiej� 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� polsko-węgierskiej� 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”

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”

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),
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Biuro�Rzecznika�jest�państwową�jednostką�budżetową.�Wydatki�związane�z�funkcjonowa-
niem�Rzecznika�są�ujmowane�w�ustawie�budżetowej�i�pokrywane�z�budżetu�państwa,�z�czę-
ści,� której� dysponentem� jest� minister� właściwy� do� spraw� gospodarki.� Rozdział� ten� ma�
umożliwić� odpowiednie� przypisanie� wydatków� w� ramach� części� „20.� Gospodarka”� do�
kosztów�funkcjonowania�Biura�Rzecznika�oraz�identyfikacji�tych�wydatków.

W dziale 750 �–�„Administracja�publiczna”�rozdział 75074�„Rada�do�Spraw�Po-
laków�na�Wschodzie”�otrzymał brzmienie:

55

75074 „Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju”

Komentarz:�Zmiana�została�wprowadzona�w�związku�z�uchwaleniem�ustawy�o�zmianie�
ustawy�o�Karcie�Polaka.�Nowelizacja�jest�uzasadniona�przyznaniem�wymienionych�świad-
czeń�rodzinom�zastępczym�i�prowadzącym�rodzinne�domy�dziecka�oraz�placówkom�opie-
kuńczo-wychowawczym�typu�rodzinnego.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

DZIAŁ�756�–�„DOCHODY�OD�OSÓB�PRAWNYCH,�OD�OSÓB�FIZYCZNYCH�
I�OD�INNYCH�JEDNOSTEK�NIEPOSIADAJĄCYCH�OSOBOWOŚCI�PRAWNEJ�ORAZ�WYDATKI�
ZWIĄZANE�Z�ICH�POBOREM”

W dziale 756�–�„Dochody�od�osób�prawnych,�od�osób�fizycznych�i�od�innych�jed-
nostek�nieposiadających�osobowości�prawnej�oraz�wydatki�związane�z�ich�pobo-
rem”:

73

rozdział 75633 „Wpływy�z�podatku�dochodowego�od�osób�prawnych�od�do-
chodów� zagranicznej� spółki� kontrolowanej”� wraz z objaśnieniami otrzymał 
brzmienie:

75633  „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów 
zagranicznej jednostki kontrolowanej”
W�rozdziale�tym�ujmuje�się�wpływy�z�podatku,�o�którym�mowa�w�art.�24a�usta-
wy�z�dnia�15�lutego�1992�r.�o�podatku�dochodowym�od�osób�prawnych�(Dz.U.�
z�2019�r.�poz.�865,�z�późn.zm.)

Komentarz: Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�
pierwszy�do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

po�rozdziale�75636�„Wpływy�z�podatku�akcyzowego�od�wyrobów�nowatorskich”�
dodano rozdział 75637 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

74

75637  „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów 
z niezrealizowanych zysków”
Rozdział�ten�obejmuje�wpłaty�z�tytułu�podatku�od�dochodów�z�niezrealizowanych�
zysków�na�podstawie�rozdziału�5a�ustawy�z�dnia�15�lutego�1992�r.�o�podatku�do-
chodowym�od�osób�prawnych.

Komentarz:�Zmiany�są�następstwem�wejścia�w�życie�ustawy�z�23�października�2018�r.�o�zmia-
nie�ustawy�o�podatku�dochodowym�od�osób�fizycznych,�ustawy�o�podatku�dochodowym�
od�osób�prawnych,�ustawy�–�Ordynacja�podatkowa�oraz�niektórych�innych�ustaw.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�stycznia�2019�r.
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DZIAŁ�757�–�„OBSŁUGA�DŁUGU�PUBLICZNEGO”

W dziale 757�–�„Obsługa�długu�publicznego”�rozdział 75702 „Obsługa�papie-
rów� wartościowych,� kredytów� i� pożyczek� jednostek� samorządu� terytorialnego” 
otrzymał brzmienie:

76

75702  „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 
dłużnego – kredyty i pożyczki”

Komentarz: Zmiana�brzmienia�rozdziału�ma�charakter�doprecyzowujący.�W�rozdziale�tym�
ujmuje�się�wszystkie�zobowiązania�zaliczane�do�tytułu�dłużnego�–�kredyty�i�pożyczki,�a�nie�
tylko�typowe�kredyty�i�pożyczki.
Zmiany� wchodzą� w� życie� z� dniem� 23� lipca� 2019� r.� z� mocą� obowiązującą� od� 1� stycznia�
2019�r.

DZIAŁ�801�–�„OŚWIATA�I�WYCHOWANIE”

W dziale 801�–�„Oświata�i�wychowanie”�rozdział 80140�„Placówki�kształcenia�
ustawicznego,�placówki�kształcenia�praktycznego�i�ośrodki�dokształcania�i�dosko-
nalenia�zawodowego”�otrzymał brzmienie:

89

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”

Komentarz:�Zmiana�nazwy�rozdziału�jest�związana�z�przekształceniem�z�dniem�1�września�
2019�r.�dotychczasowych�placówek�kształcenia�praktycznego�oraz�ośrodków�dokształcania�
i�doskonalenia�zawodowego�w�centra�kształcenia�zawodowego,�zgodnie�z�ustawą�z�22�li-
stopada�2018�r.�zmianie�ustawy�–�Prawo�oświatowe,�ustawy�o�systemie�oświaty�oraz�nie-
których�innych�ustaw.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

objaśnienia do rozdziału 80153 „Zapewnienie�uczniom�prawa�do�bezpłatnego�
dostępu�do�podręczników,�materiałów�edukacyjnych�lub�materiałów�ćwiczenio-
wych”�otrzymały brzmienie:

94

W� rozdziale� tym� ujmuje� się� dochody� oraz� wydatki� związane� z� zapewnieniem�
prawa�do�bezpłatnego�dostępu�do�podręczników,�materiałów�edukacyjnych�lub�
materiałów� ćwiczeniowych� uczniom� szkół� podstawowych,� szkół� artystycznych�
realizujących� kształcenie� ogólne� w� zakresie� szkoły� podstawowej,� a� także� ucz-
niom�szkół�polskich,�o�których�mowa�w�art.�8�ust.�5�pkt�1� lit.�a�ustawy�z�dnia�
14�grudnia�2016�r.�–�Prawo�oświatowe�(Dz.U.�z�2019�r.�poz.�1148,�z�późn.zm.),�
oraz�szkół,�o�których�mowa�w�art.�8�ust.�5�pkt�2�lit.�c�ustawy�–�Prawo�oświatowe,�
które�umożliwiają�uczniom�uzupełnienie�wykształcenia�w�zakresie� szkoły�pod-
stawowej.

Komentarz:�Zgodnie�z�art.�1�pkt�4�lit.�a�ustawy�z�22�listopada�2018�r.�o�zmianie�ustawy�
–� Prawo� oświatowe,� ustawy� o� systemie� oświaty� oraz� niektórych� innych� ustaw,� z� dniem�
1�września�2019�r.�szkolne�punkty�konsultacyjne�przy�przedstawicielstwach�dyplomatycz-
nych,�urzędach�konsularnych�lub�przedstawicielstwach�wojskowych�Rzeczypospolitej�Pol-
skiej�stają�się�szkołami�polskimi�w�rozumieniu�art.�4�pkt�29d�ustawy�z�14�grudnia�2016�r.�
–�Prawo�oświatowe.



12

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2019 – SUPLEMENT�

Począwszy� od� roku� szkolnego� 2020/2021,� tylko� uczniowie� szkół� podstawowych� oraz�
szkół� artystycznych� realizujących� kształcenie� ogólne� w� zakresie� szkoły� podstawowej�
będą�mieli��zapewnione�prawo�do�bezpłatnego�dostępu�do�podręczników,�materiałów�
edukacyjnych� lub�materiałów�ćwiczeniowych,�wykreślone�zostały�wyrazy�„gimnazjów,�
klas�dotychczasowego�gimnazjum�prowadzonych�w�szkołach�innego�typu�i�szkół�arty-
stycznych�realizujących�kształcenie�ogólne�w�zakresie�dotychczasowego�gimnazjum”.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

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

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�na-
turze�oraz�wydatki�na�opłacanie�składek�na�ubezpieczenia�emerytalne�i�rentowe�
z�ubezpieczenia�społecznego�za�osoby,�które�rezygnują�z�zatrudnienia�w�związku�
z�koniecznością�sprawowania�bezpośredniej,�osobistej�opieki�nad�długotrwale�lub�
ciężko�chorym�członkiem�rodziny.
W�rozdziale�tym�nie�uwzględnia�się�wydatków�na�zadania�wynikające�z�programu�
„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 roz-
dział 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�państwo-
wy�fundusz�celowy.�Dysponentem�tego�Funduszu�został�ustanowiony�minister�właściwy�
do�spraw�zabezpieczenia�społecznego.�Fundusz�będzie�gromadził�przychody�z�tytułu:
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■■ 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.

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.
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DZIAŁ�855�–�„RODZINA”

W dziale 855�–�„Rodzina”�objaśnienia do rozdziału: 110

85501 „Świadczenie wychowawcze” otrzymały brzmienie:
W�rozdziale�tym�ujmuje�się�dochody�i�wydatki�związane�z�realizacją�ustawy�z�dnia�
11� lutego� 2016� r.� o� pomocy� państwa� w� wychowywaniu� dzieci� (Dz.U.� z� 2018� r.�
poz.�2134,�z�późn.zm.),�w�szczególności�środki�na:
–�świadczenie�wychowawcze,
–�koszty�obsługi,
–�rejestr�centralny.
W�rozdziale�tym�nie�ujmuje�się�dochodów�i�wydatków�związanych�z�realizacją�do-
datku�wychowawczego,�dodatku�do�zryczałtowanej�kwoty�oraz�dodatku�w�wyso-
kości�świadczenia�wychowawczego,�o�których�mowa�w�ustawie�z�dnia�9�czerwca�
2011�r.�o�wspieraniu�rodziny�i�systemie�pieczy�zastępczej,�które�ujmować�należy�od-
powiednio�w�rozdziałach�85508�„Rodziny�zastępcze”�i�85510�„Działalność�placó-
wek�opiekuńczo-wychowawczych”.

Komentarz: Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�
1�lipca�2019�r.

85504 „Wspieranie rodziny” otrzymały brzmienie:
W�rozdziale�tym�ujmuje�się�wydatki�na�świadczenie�dobry�start�oraz�na�wspiera-
nie�rodziny,�zgodnie�z�ustawą�z�dnia�9�czerwca�2011�r.�o�wspieraniu�rodziny�i�sy-
stemie�pieczy�zastępczej,�m.in.�na�asystentów�rodziny�i�rodziny�wspierające�oraz�
placówki�wsparcia�dziennego.

114

Komentarz:�Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�
1�stycznia�2019�r.

85510  „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” otrzymały brzmie-
nie:
W�rozdziale�tym�poza�wydatkami�związanymi�z�działalnością�placówek�opiekuń-
czo-wychowawczych�ujmuje�się�wydatki�na�usamodzielnienie�osób�opuszczają-
cych� placówki� opiekuńczo-wychowawcze,� placówki� opiekuńczo-terapeutyczne,�
schroniska� dla� nieletnich,� zakłady� poprawcze� i� ośrodki� szkolno-wychowawcze�
oraz�na�kontynuowanie�nauki�przez�te�osoby,�a�także�dochody�i�wydatki�związa-
ne� z� realizacją� dodatku� do� zryczałtowanej� kwoty� oraz� dodatku� w� wysokości�
świadczenia�wychowawczego�na�dzieci�umieszczone�w� instytucjonalnej�pieczy�
zastępczej.

115

Komentarz:� Zmiana� w� rozdziałach� 85501,� 85504� oraz� 85510� wprowadzona� została�
w�związku�z�wejściem�w�życie�ustawy�z�26�kwietnia�2019�r.�o�zmianie�ustawy�o�pomocy�
państwa�w�wychowywaniu�dzieci�oraz�niektórych�innych�ustaw,�wprowadzającej�zmiany�
w�ustawie�z�9�czerwca�2011� r.�o�wspieraniu� rodziny� i� systemie�pieczy�zastępczej.�Nowe�
brzmienie� ma� na� celu� umożliwienie� ewidencjonowania� środków� na� realizację� przyzna-
nych�dodatków�w�wysokości�świadczenia�wychowawczego�na�dzieci�umieszczone�w�insty-
tucjonalnej� pieczy� zastępczej.� Natomiast� świadczenie� pobierane� przez� dyrektora� domu�
pomocy�społecznej�ujmowane�będzie�w�rozdziale�85501.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�lipca�2019�r.
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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.

Paragraf 015�„Wpływy�z�podatku�od�wydobycia�niektórych�kopalin”�otrzymał 
brzmienie:

138

015  „Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie mie-
dzi i srebra”

Komentarz:�Przed�nowelizacją�podatek�od�wydobycia�niektórych�kopalin�obejmował�wy-
łącznie�wydobycie�miedzi�oraz�srebra.�Ustawą�z�25�lipca�2014�r.�o�specjalnym�podatku�wę-
glowodorowym� do� ustawy� o� podatku� od� wydobycia� niektórych� kopalin� wprowadzono�
zmiany,�w�konsekwencji�których,�począwszy�od�1�stycznia�2016�r.,�opodatkowaniem�objęte�
zostało�dodatkowo�wydobycie�ropy�naftowej�i�gazu�ziemnego.�Równocześnie�przewidziano,�
że�podatek�od�wydobycia�tych�dwóch�kopalin�będzie�pobierany�od�1�stycznia�2020�r.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

Po�paragrafie�015�„Wpływy�z�podatku�od�wydobycia�niektórych�kopalin�w�zakresie�
miedzi�i�srebra”�dodano paragrafy 016 i 017 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

138

016 „Specjalny podatek węglowodorowy”

Komentarz:�Paragraf�ten�dodano�w�związku�ze�zbliżającym�się�terminem�poboru�specjal-
nego�podatku�węglowodorowego,�który�zgodnie�z�art.�35�ustawy�o�specjalnym�podatku�
węglowodorowym�ma�być�płacony�od�przychodów�uzyskanych�po�1�stycznia�2020�r.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

017  „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów 
z niezrealizowanych zysków”
Paragraf�ten�obejmuje�wpłaty�z�tytułu�podatku�od�dochodów�z�niezrealizowa-
nych�zysków�na�podstawie�art.�30da–30di�ustawy�z�dnia�26�lipca�1991�r.�o�po-
datku�dochodowym�od�osób�fizycznych.

138

Komentarz: Zmiana�ta�jest�następstwem�wejścia�w�życie�ustawy�z�23�października�2018�r.�
o�zmianie�ustawy�o�podatku�dochodowym�od�osób�fizycznych,�ustawy�o�podatku�docho-
dowym�od�osób�prawnych,�ustawy�–�Ordynacja�podatkowa�oraz�niektórych�innych�ustaw.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�stycznia�2019�r.
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Paragraf 020�„Wpływy�z�podatku�dochodowego�od�osób�fizycznych�od�docho-
dów� zagranicznej� spółki� kontrolowanej”� wraz z objaśnieniami otrzymał 
brzmienie:

138

020  „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów 
zagranicznej jednostki kontrolowanej”
Paragraf� ten� obejmuje� wpływy� z� podatku� dochodowego� od� osób� fizycznych,�
o�którym�mowa�w�art.�30f�ustawy�z�dnia�26�lipca�1991�r.�o�podatku�dochodowym�
od�osób�fizycznych.

Komentarz: Zmiany�są�następstwem�wejścia�w�życie�ustawy�z�23�października�2018�r.�o�zmia-
nie�ustawy�o�podatku�dochodowym�od�osób�fizycznych,�ustawy�o�podatku�dochodowym�
od�osób�prawnych,�ustawy�–�Ordynacja�podatkowa�oraz�niektórych�innych�ustaw.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

Po�paragrafie�021�„Wpływy�z�podatku�od�niektórych�instytucji�finansowych”�do-
dano paragraf 022 w brzmieniu:

139

022  „Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy 
naftowej lub gazu ziemnego”

Komentarz:�Przed�nowelizacją�podatek�od�wydobycia�niektórych�kopalin�obejmował�wy-
łącznie�wydobycie�miedzi�oraz�srebra.�Ustawą�z�25�lipca�2014�r.�o�specjalnym�podatku�wę-
glowodorowym� do� ustawy� o� podatku� od� wydobycia� niektórych� kopalin� wprowadzono�
zmiany,�w�konsekwencji�których,�począwszy�od�1�stycznia�2016�r.,�opodatkowaniem�objęte�
zostało�dodatkowo�wydobycie�ropy�naftowej�i�gazu�ziemnego.�Równocześnie�przewidziano,�
że�podatek�od�wydobycia�tych�dwóch�kopalin�będzie�pobierany�od�1�stycznia�2020�r.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

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.�
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

Paragraf 076�„Wpływy�z�tytułu�przekształcenia�prawa�użytkowania�wieczy�stego�
przysługującego�osobom�fizycznym�w�prawo�własności”�otrzymał brzmienie:

160

076  „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności”

Komentarz:� Brzmienie� paragrafu� zmieniono� w� związku� z� wejściem� w� życie� ustawy�
z�20�lipca�2018�r.�o�przekształceniu�prawa�użytkowania�wieczystego�gruntów�zabudowa-
nych�na�cele�mieszkaniowe�w�prawo�własności�tych�gruntów.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�stycznia�2019�r.



17

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2019 – SUPLEMENT

Paragraf 216�„Dotacje�celowe�otrzymane�z�budżetu�państwa�na�zadania�bieżące�
z�zakresu�administracji�rządowej�zlecone�powiatom,�związane�z�realizacją�dodat-
ku�wychowawczego�oraz�dodatku�do�zryczałtowanej�kwoty�stanowiących�pomoc�
państwa�w�wychowywaniu�dzieci”�otrzymał brzmienie:

172

216  „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realiza-
cją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz 
dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących po-
moc państwa w wychowywaniu dzieci”

Komentarz:�Zmiana�jest�wynikiem�wejścia�w�życie�ustawy�z�26�kwietnia�2019�r.�o�zmianie�
ustawy�o�pomocy�państwa�w�wychowywaniu�dzieci�oraz�niektórych�innych�ustaw�wpro-
wadzającej�zmiany�w�ustawie�z�9�czerwca�2011�r.�o�wspieraniu�rodziny�i�systemie�pieczy�
zastępczej.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�lipca�2019�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”
Paragraf� ten� obejmuje� dotacje� udzielane� na� podstawie� przepisów� wykonaw-
czych� wydanych� na� podstawie� art.� 9a� ust.� 1� ustawy� z� dnia� 25� października�
1991�r.�o�organizowaniu�i�prowadzeniu�działalności�kulturalnej�(Dz.U.�z�2018�r.�
poz.�1983�z�późn.zm.).�Powyższe�objaśnienia�mają�także�zastosowanie�do�para-
grafów:�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�publicz-
ną� lub�prowadzącą�studia�doktoranckie� jednostkę�naukową�na�pozostałe�zada-
nia” wraz z objaśnieniami otrzymuje nowe brzmienie:

174

227  „Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicz-
nych”
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�publicz-
ną� 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 otrzymał nowe 
brzmienie:

181

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.

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

Kolejna�zmiana:
Paragraf 252�„Subwencja�z�budżetu�na�utrzymanie�i�rozwój�potencjału�dydak-
tycznego�i�badawczego�dla� jednostek�zaliczanych�do�sektora�finansów�publicz-
nych”�wraz z objaśnieniami otrzymał brzmienie:
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252  „Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych”
W�paragrafie�tym�ujmuje�się�subwencje�z�budżetu,�o�których�mowa�w�art.�371�
ust.�1�ustawy�z�dnia�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce,�dla�
jednostek�zaliczanych�do�sektora�finansów�publicznych.

Komentarz:�Zmiana�nazwy�i�odwołanie�do�art.�371�ust.�1�Prawa�o�szkolnictwie�wyższym�
w� objaśnieniach� pozwoli� na� klasyfikowanie� w� tym� paragrafie� wszystkich� subwencji� dla�
podmiotów�systemu�szkolnictwa�wyższego�i�nauki.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�kwietnia�2019�r.

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

181

253 uchylony

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�powiatowo-gminnym),�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,�mającego�
na�celu�dofinansowanie�zadań�związanych�z�rozwojem�infrastruktury�drogowej�zarządza-
nej�przez�JST�(budowy,�przebudowy�lub�remontu�dróg,�w�tym�dróg�o�znaczeniu�obron-
nym,�oraz�budowy�mostów).�Paragraf�ten�wystąpi�w�dochodach�jednostek�sektora�finan-
sów�publicznych�(w�tym�środki�przekazywane�JST�z�tego�funduszu).

Paragraf 644�„Dotacje�celowe�otrzymane�z�budżetu�państwa�na�inwestycje�i�za-
kupy�inwestycyjne�z�zakresu�administracji�rządowej�zlecone�powiatom,�związane�
z�realizacją�dodatku�wychowawczego�oraz�dodatku�do�zryczałtowanej�kwoty�sta-
nowiących�pomoc�państwa�w�wychowywaniu�dzieci”�otrzymał brzmienie:

191

644  „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zwią-
zane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 
kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stano-
wiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”

Komentarz: Zmiana�jest�wynikiem�wejścia�w�życie�ustawy�z�26�kwietnia�2019�r.�o�zmianie�
ustawy�o�pomocy�państwa�w�wychowywaniu�dzieci�oraz�niektórych�innych�ustaw�wpro-
wadzającej�zmiany�w�ustawie�z�9�czerwca�2011�r.�o�wspieraniu�rodziny�i�systemie�pieczy�
zastępczej.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�lipca�2019�r.
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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”�otrzymał 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” otrzymał 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.

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

Grupa�wydatków:

–��„Wydatki�bieżące�jednostek�budżetowych�400�do�434,�436,�438�do�470,�472,�
476�do�478,�481,�488�do�491�i�493�do�498”�otrzymała brzmienie:
„Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 
472, 476 do 478, 481, 488 do 498”

–��„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”�otrzymała brzmienie:
„Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 623, 625 do 636, 641 
do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680”

–��„Obsługa�długu�publicznego�801�do�803�i�806�do�814”�otrzymała brzmienie:
„Obsługa długu publicznego 801 do 804 i 806 do 814”.

198

Komentarz:�Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�
1�stycznia�2019�r.
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W�jednostkach�samorządu�terytorialnego�grupa wydatków o symbolu:
1810� �„Obsługa�długu�jednostki�samorządu�terytorialnego�(art.�236�ust.�3�pkt�6�

ustawy)�801,�806,�807,�809�i�811�do�813�paragrafy�z�dowolną�czwartą�cy-
frą” otrzymała brzmienie:

  „Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 
pkt 6 ustawy) 801, 804, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowol-
ną czwartą cyfrą”

198–201

1600� �„Inwestycje�i�zakupy�inwestycyjne�(art.�236�ust.�4�pkt�1�ustawy)�605,�606,�
613,�614,�617,�658,�666,�669�i�680,�w�połączeniu�z�czwartą�cyfrą�„0”,�„3”,�
„4””�otrzymała brzmienie:

  „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 
606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą 
„0”, „3”, „4””

1601� �„Inwestycje� i� zakupy� inwestycyjne� na� programy� finansowane� środkami,�
o�których�mowa�w�art.�5�ust.�1�pkt�2�ustawy�(art.�236�ust.�4�pkt�1�ustawy)�
605,�606,�613,�614,�617,�658,�666,�669�i�680,�w�połączeniu�z�czwartą�cyfrą�
„1”,�„5”,�„7”,�„8””�otrzymała brzmienie:

  „Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 usta-
wy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwar-
tą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8””

1602� �„Współfinansowanie� inwestycji� i� zakupów� inwestycyjnych� ponoszonych�
ze�środków,�o�których�mowa�w�art.�5�ust.�1�pkt�2�ustawy�(art.�236�ust.�4�
pkt�1�ustawy)�605,�606,�613,�614,�617,�658,�666,�669�i�680,�w�połączeniu�
z�czwartą�cyfrą�„2”,�„6”,�„9””�otrzymała brzmienie:

  „Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszo-
nych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 
ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, 
w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9””

Komentarz:�Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�
1�stycznia�2019�r.

Paragraf 216�„Dotacje�celowe�przekazane�z�budżetu�państwa�na�zadania�bieżące�
z�zakresu�administracji�rządowej�zlecone�powiatom,�związane�z�realizacją�dodat-
ku�wychowawczego�oraz�dodatku�do�zryczałtowanej�kwoty�stanowiących�pomoc�
państwa�w�wychowywaniu�dzieci”�otrzymał brzmienie:

213

216  „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realiza-
cją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz 
dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących po-
moc państwa w wychowywaniu dzieci”

Komentarz: Zmiana�jest�wynikiem�wejścia�w�życie�ustawy�z�26�kwietnia�2019�r.�o�zmianie�usta-
wy�o�pomocy�państwa�w�wychowywaniu�dzieci�oraz�niektórych�innych�ustaw,�wprowadzają-
cej�zmiany�w�ustawie�z�9�czerwca�2011�r.�o�wspieraniu�rodziny�i�systemie�pieczy�zastępczej.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�lipca�2019�r.
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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 
zadań 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,�
mającego� na� celu� dofinansowanie� zadań� związanych� z� rozwojem� infrastruktury� dro-
gowej�zarządzanej�przez�JST�(budowy,�przebudowy�lub�remontu�dróg,�w�tym�dróg�o�zna-
czeniu� obronnym,� oraz� budowy� mostów).� Paragraf� ten� wystąpi� w� funduszu� w� przy-
padku� przekazywania� 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� wykonaw-
czych� wydanych� na� podstawie� art.� 9a� ust.� 1� ustawy� z� dnia� 25� października�
1991�r.�o�organizowaniu�i�prowadzeniu�działalności�kulturalnej.�Powyższe�objaś-
nienia�mają�także�zastosowanie�do�paragrafów:�225,�654�i�655.

Komentarz:�Zmiana�wiąże�się�z�rozporządzeniem�Ministra�Kultury�i�Dziedzictwa�Naro-
dowego�z�18�grudnia�2018�r.�w�sprawie�zakresu�zadań�objętych�mecenatem�państwa,�
udzielania�dotacji�celowej�na�zadania�nim�objęte�oraz�udzielania�dofinansowań�podmio-
tom�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
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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�
niezaliczanych�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�
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�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�za-
dania,� 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�usta-
wy�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.

Kolejna�zmiana:

Paragraf 250�„Subwencja�z�budżetu�na�utrzymanie�i�rozwój�potencjału�dydak-
tycznego� i�badawczego�dla� jednostek�niezaliczanych�do�sektora� finansów�pub-
licznych”�wraz z objaśnieniami otrzymał brzmienie:

250  „Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki, niezaliczanych do sektora finansów publicznych”
W�paragrafie�tym�ujmuje�się�subwencje�z�budżetu,�o�których�mowa�w�art.�371�
ust.�1�ustawy�z�dnia�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce,�dla�
jednostek�niezaliczanych�do�sektora�finansów�publicznych.
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Komentarz:�Zmiana�nazwy�i�odwołanie�do�art.�371�ust.�1�Prawa�o�szkolnictwie�wyższym�
w� objaśnieniach� pozwoli� na� klasyfikowanie� w� tym� paragrafie� wszystkich� subwencji� dla�
podmiotów�systemu�szkolnictwa�wyższego�i�nauki.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23� lipca�2019� r.� z�mocą�obowiązującą�od�1�kwietnia�
2019�r.

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 otrzymał 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.

Kolejna�zmiana:

Paragraf 252�„Subwencja�z�budżetu�na�utrzymanie�i�rozwój�potencjału�dydak-
tycznego�i�badawczego�dla� jednostek�zaliczanych�do�sektora�finansów�publicz-
nych”�wraz z objaśnieniami otrzymał brzmienie:

252  „Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznch”
W�paragrafie�tym�ujmuje�się�subwencje�z�budżetu,�o�których�mowa�w�art.�371�
ust.�1�ustawy�z�dnia�20�lipca�2018�r.�–�Prawo�o�szkolnictwie�wyższym�i�nauce,�dla�
jednostek�zaliczanych�do�sektora�finansów�publicznych.

Komentarz: Zmiana�nazwy�i�odwołanie�do�art.�371�ust.�1�Prawa�o�szkolnictwie�wyższym�
w� objaśnieniach� pozwoli� na� klasyfikowanie� w� tym� paragrafie� wszystkich� subwencji� dla�
podmiotów�systemu�szkolnictwa�wyższego�i�nauki.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�kwietnia�2019�r.

Paragraf 253� „Dotacja� podmiotowa� z� budżetu� dla� jednostek� naukowych”�
uchylono:

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�realizację�zadań,�
o�których�mowa�w�art.�31�i�art.�34�ustawy�z�dnia�4�października�2018�r.�o�pra-
cowniczych�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)�przewidującą�realizację�z�Funduszu�Pracy�wpłaty�
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�
zawodowych,� policjantów,� funkcjonariuszy� Straży� Granicznej,� funkcjonariuszy
Państwowej�Straży�Pożarnej,�funkcjonariuszy�Służby�Ochrony�Państwa,�funkcjona-
riuszy�Służby�Celno-Skarbowej,�funkcjonariuszy�Służby�Więziennej,�funkcjonariu-
szy�Straży�Marszałkowskiej�oraz�uposażenia�zasadnicze�wraz�z�dodatkami,�nagro-
dy� uznaniowe� i� zapomogi� dla� funkcjonariuszy� Agencji� Bezpieczeństwa�
Wewnętrznego,�Agencji�Wywiadu,�Służby�Wywiadu�Wojskowego,�Służby�Kontr-
wywiadu�Wojskowego,�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�funkcjonariuszy�stanowi�wielokrotność�kwoty�bazowej,�której�wysokość�usta-
loną� według� odrębnych� zasad� 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�wej-
ściem� w� życie� ww.� ustawy� nagrody� uznaniowe� i� zapomogi� dla� funkcjonariuszy� Służby�
Więziennej�są�realizowane�z�paragrafu�406�„Inne�należności�żołnierzy�zawodowych�oraz�
funkcjonariuszy�zaliczane�do�wynagrodzeń”.�Ponadto�objaśnienia�do�paragrafu�405�uzu-
pełniono�również�o�osoby,�które�na�podstawie�art.�40�ustawy�z�26�stycznia�2018�r.�–�Prze-
pisy�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�zakła-

dowym�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�Po-
licji,� Agencji� Bezpieczeństwa� Wewnętrznego,� Agencji� Wywiadu,� Służby� Kontr-
wywiadu�Wojskowego,�Służby�Wywiadu�Wojskowego,�Centralnego�Biura�Anty-
korupcyjnego,� Straży�Granicznej,� Służby�Ochrony�Państwa,�Państwowej� Straży�
Pożarnej,� Służby� Celno-Skarbowej� 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�491�„Pokrycie�przejętych�zobowiązań�po�przekształcanych�jednost-
kach�zaliczanych�do�sektora�finansów�publicznych”�dodano paragraf 492 wraz 
z objaśnieniami w brzmieniu:

310

492  „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych 
do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 
ust. 1 pkt 2 ustawy”
Paragraf�ten�obejmuje�wydatki�bieżące�na�spłatę�zobowiązań�zaliczanych�do�ty-
tułu�dłużnego�–�kredyty�i�pożyczki,�inne�niż�kredyty�i�pożyczki.

Komentarz:�Zmiana�ma�charakter�dostosowujący�w�związku�z�wejściem�w�życie�ustawy�
z� 14� grudnia� 2018� r.� o� zmianie� ustawy� o� finansach� publicznych� oraz� niektórych� innych�
ustaw.�Zmieniony�przepis�art.�243�ust.�1�uofp�skutkuje�objęciem�limitem�spłaty�zobowią-
zań�jednostek�samorządu�terytorialnego�–�oprócz�kredytów�i�pożyczek�–�wszystkich�zobo-
wiązań,�które�wywołują� skutki�ekonomiczne�podobne�do�umowy�pożyczki� lub�kredytu.�
Zobowiązania�zaliczane�do�tytułu�dłużnego�–�kredyt�i�pożyczki,�inne�niż�kredyt�i�pożyczka�
–�są�spłacane�także�wydatkami.�W�związku�z�tym�konieczne�jest�wyodrębnienie�nowych�
paragrafów�wydatkowych�zarówno�bieżących,�jak�i�majątkowych.
Zmiany�mają�zastosowanie�do�zobowiązań�zaciągniętych�po�1�stycznia�2019�r.

Paragraf 498�„Zwroty�dotyczące�rozliczeń�z�Komisją�Europejską”�wraz z objaś-
nieniami otrzymał brzmienie:

310

498� �„Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami 
członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” 
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W�paragrafie�tym�ujmuje�się�między�innymi�wydatki�z�tytułu�zwrotu�środków�do�
Komisji� Europejskiej� oraz� do� budżetu� państwa,� przeznaczonych� na� realizację��
przedsięwzięć�w�ramach�danego�programu�finansowanego�ze�środków�bezzwrot-
nych�pochodzących�z�Unii�Europejskiej,�w�tym�w�ramach�programów�i�projektów�
finansowanych�ze�środków�z�funduszy�strukturalnych�i�Funduszu�Spójności,�a�tak-
że�środków�z�pomocy�udzielanej�przez�państwa�członkowskie�Europejskiego�Poro-
zumienia�o�Wolnym�Handlu�(EFTA).

Komentarz:� Aktualizacja� brzmienia� tego� paragrafu� wynika� z� konieczności� zapewnienia�
odpowiedniego�paragrafu,�przewidującego�zwroty�z�tytułu�rozliczeń�w�ramach�środków�
z�pomocy�udzielanej�przez�państwa�członkowskie�Europejskiego�Porozumienia�o�Wolnym�
Handlu�(EFTA).
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

Po�paragrafie�614�„Wydatki�na�zakupy�inwestycyjne�pozostałych�jednostek”�do-
dano paragraf 615 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

322

615  „Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zo-
bowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o któ-
rym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy”
Paragraf�ten�obejmuje�wydatki�majątkowe�na�spłatę�zobowiązań�zaliczanych�do�
tytułu�dłużnego�–�kredyty�i�pożyczki,�inne�niż�kredyty�i�pożyczki.

Komentarz:�Zmiana�ma�charakter�dostosowujący�w�związku�z�wejściem�w�życie�ustawy�
z� 14� grudnia� 2018� r.� o� zmianie� ustawy� o� finansach� publicznych� oraz� niektórych� innych�
ustaw.�Zmieniony�przepis�art.�243�ust.�1�uofp�skutkuje�objęciem�limitem�spłaty�zobowią-
zań�jednostek�samorządu�terytorialnego�–�oprócz�kredytów�i�pożyczek�–�wszystkich�zobo-
wiązań,�które�wywołują� skutki�ekonomiczne�podobne�do�umowy�pożyczki� lub�kredytu.�
Zobowiązania�zaliczane�do�tytułu�dłużnego�–�kredyt�i�pożyczki,�inne�niż�kredyt�i�pożyczka�
–�są�spłacane�także�wydatkami.�W�związku�z�tym�konieczne�jest�wyodrębnienie�nowych�
paragrafów�wydatkowych�zarówno�bieżących,�jak�i�majątkowych.
Zmiany�mają�zastosowanie�do�zobowiązań�zaciągniętych�po�1�stycznia�2019�r.

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

327

635  „Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed-
nostek 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�funduszu�w�przypadku�przeka-
zywania�środków�jednostkom�sektora�finansów�publicznych.
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636  „Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed-
nostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”

Komentarz:�Paragraf�ten�został�dodany�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�
zarządzanej�przez�JST�(budowy,�przebudowy�lub�remontu�dróg,�w�tym�dróg�o�znacze-
niu�obronnym,�oraz�budowy�mostów).�Paragraf�ten�wystąpi�w�funduszu�w�przypadku�
przekazywania�środków�jednostkom�niezaliczanym�do�sektora�finansów�publicznych.

Paragraf 644� „Dotacje� celowe� przekazane� z� budżetu� państwa� na� inwestycje�
i� zakupy� inwestycyjne� z� zakresu� administracji� rządowej� zlecone� powiatom,�
związane�z�realizacją�dodatku�wychowawczego�oraz�dodatku�do�zryczałtowa-
nej� kwoty� stanowiących� pomoc� państwa� w� wychowywaniu� dzieci”� otrzymał 
brzmienie:

327

644   „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zwią-
zane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 
kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stano-
wiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”

Komentarz:�Zmiana�jest�wynikiem�wejścia�w�życie�ustawy�z�26�kwietnia�2019�r.�o�zmianie�
ustawy�o�pomocy�państwa�w�wychowywaniu�dzieci�oraz�niektórych�innych�ustaw�wpro-
wadzającej�zmiany�w�ustawie�z�9�czerwca�2011�r.�o�wspieraniu�rodziny�i�systemie�pieczy�
zastępczej.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�23�lipca�2019�r.�z�mocą�obowiązującą�od�1�lipca�2019�r.

Po�paragrafie�803�„Wypłaty� z� tytułu�krajowych�poręczeń� i�gwarancji” dodano 
paragraf 804 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

332

804  „Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych 
do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 
ust. 1 pkt 2 ustawy”
Paragraf�ten�obejmuje�wydatki�bieżące�na�obsługę�zobowiązań�zaliczanych�do�ty-
tułu�dłużnego�–�kredyty� i�pożyczki,� inne�niż�kredyty� i�pożyczki�–�niezależnie�od�
terminu�zaciągnięcia�zobowiązania.

Komentarz:�Zmiana�ma�charakter�dostosowujący�w�związku�z�wejściem�w�życie�ustawy�
z� 14� grudnia� 2018� r.� o� zmianie� ustawy� o� finansach� publicznych� oraz� niektórych� innych�
ustaw.�Zmieniony�przepis�art.�243�ust.�1�uofp�skutkuje�objęciem�limitem�spłaty�zobowią-
zań�jednostek�samorządu�terytorialnego�–�oprócz�kredytów�i�pożyczek�–�wszystkich�zobo-
wiązań,�które�wywołują� skutki�ekonomiczne�podobne�do�umowy�pożyczki� lub�kredytu.�
Zobowiązania�zaliczane�do�tytułu�dłużnego�–�kredyt�i�pożyczki,�inne�niż�kredyt�i�pożyczka�
–�są�spłacane�także�wydatkami.�W�związku�z�tym�konieczne�jest�wyodrębnienie�nowych�
paragrafów�wydatkowych�zarówno�bieżących,�jak�i�majątkowych.
Zmiany� wchodzą� w� życie� z� dniem� 23� lipca� 2019� r.� z� mocą� obowiązującą� od� 1� stycznia�
2019�r.
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Zmiany w paragrafach przychodów klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 5) z odniesie
niem do stron w książce:

Zakres zmian wraz z komentarzem Strona 
w książce

Po�paragrafie�904�„Przychody�związane�z�zarządzaniem�środkami�europejskimi”�
dodano paragrafy 905 i 906 oraz 907 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

335

905  „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w od-
rębnych ustawach”

Komentarz: Zmiana�ma�charakter�dostosowujący�w�związku�z�wejściem�w�życie�ustawy�
z� 14� grudnia� 2018� r.� o� zmianie� ustawy� o� finansach� publicznych� oraz� niektórych� innych�
ustaw.� Zmieniony� przepis� art.� 217� ust.� 2� uofp� rozszerza� źródła� finansowania� deficytu
bud�żetu�jednostek�samorządu�terytorialnego.�W�związku�z�powyższym�w�celach�kontrol-
nych� konieczne� jest� wyodrębnienie� nowych� paragrafów� przychodowych� określających�
źródła�finansowania�wskazane�w�znowelizowanym�art.217�uofp.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

906  „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozli-
czenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na re-
alizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
tych środków”

Komentarz: Zmiana�ma�charakter�dostosowujący�w�związku�z�wejściem�w�życie�ustawy�
z� 14� grudnia� 2018� r.� o� zmianie� ustawy� o� finansach� publicznych� oraz� niektórych� innych�
ustaw.�Zmieniony�przepis�art.�217�ust.�2�uofp�rozszerza�źródła�finansowania�deficytu�bu-
dżetu�jednostek�samorządu�terytorialnego.�W�związku�z�powyższym�w�celach�kontrolnych�
konieczne� jest� wyodrębnienie� nowych� paragrafów� przychodowych� określających� źródła�
finansowania�wskazane�w�znowelizowanym�art.�217�uofp.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

907  „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
Paragraf� ten� obejmuje� przychody� przeznaczone� na� restrukturyzację� zadłużenia�
w�formie�wcześniejszej�spłaty�istniejącego�zadłużenia.

Komentarz: Zmiana� ma� charakter� dostosowujący� w� związku� z� wejściem� w� życie� ustawy�
z�14�grudnia�2018�r.�o�zmianie�ustawy�o�finansach�publicznych�oraz�niektórych�innych�ustaw.�
Zmienione�przepisy�art.�243�ust.�3b�uofp�umożliwiają�dokonanie�restrukturyzacji�i�wcześniej-
szej� spłaty� długu� jednostek� samorządu� terytorialnego� (JST).� Efektem� tych� zmian� będzie�
zwiększenie� przestrzeni� do� dokonywania� wydatków� przez� JST.� Uwolnione� w� ten� sposób�
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środki�finansowe�mogą�zostać�przeznaczone�przez�JST�np.�na�inwestycje.�W�związku�z�po-
wyższym�zasadne�jest�posiadanie�informacji�o�restrukturyzacji�i�wcześniejszej�spłacie�długu.�
Informacje�uzyskane�z�dodawanych�paragrafów�mogą�być�także�przydatne�w�procesie�we-
ryfikacji� wyłączeń� z� ograniczeń� w� limicie� spłaty,� ponieważ� pozwolą� na� zidentyfikowanie�
przepływów�związanych�zarówno�z�pozyskiwaniem�przychodów�na�spłatę�wcześniejszych�
zobowiązań,�jak�i�samą�spłatą�zobowiązań.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

Do paragrafu 957�„Nadwyżki�z�lat�ubiegłych”�dodano objaśnienia w brzmieniu:
W�paragrafie�tym�jednostki�samorządu�terytorialnego�wykazują�niewykorzystane�
środki�pieniężne�pochodzące�z�nadwyżek�budżetów�z�lat�ubiegłych�pomniejszone�
o�środki,�o�których�mowa�w�art.�217�ust.�2�pkt�8�ustawy.

336

Komentarz: Zmiana�ma�charakter�dostosowujący�w�związku�z�wejściem�w�życie�ustawy�
z� 14� grudnia� 2018� r.� o� zmianie� ustawy� o� finansach� publicznych� oraz� niektórych� innych�
ustaw.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

Zmiany w paragrafach rozchodów klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 6) z odniesie
niem do stron w książce:

Zakres zmian wraz z komentarzem Strona 
w książce

Po�paragrafie�964�„Rozchody�związane�z�zarządzaniem�środkami�europejskimi”
dodano paragraf 965 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

337

965  „Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu teryto-
rialnego”
Paragraf�ten�obejmuje�rozchody�wynikające�z�restrukturyzacji�zadłużenia�w�for-
mie� wcześniejszej� spłaty� istniejącego� zadłużenia,� w� szczególności� poprzez� za-
ciągnięcie�nowego�długu.

Komentarz: Zmiana�ma�charakter�dostosowujący�w�związku�z�wejściem�w�życie�ustawy�
z�14�grudnia�2018�r.�o�zmianie�ustawy�o�finansach�publicznych�oraz�niektórych�innych�
ustaw.�Zmienione�przepisy�art.�243�ust.�3b�uofp�umożliwiają�dokonanie�restrukturyzacji�
i� wcześniejszej� spłaty� długu� jednostek� samorządu� terytorialnego� (JST).� Efektem� tych�
zmian�będzie�zwiększenie�przestrzeni�do�dokonywania�wydatków�przez�JST.�Uwolnione�
w�ten�sposób�środki�finansowe�mogą�zostać�przeznaczone�przez�JST�np.�na�inwestycje.�
W�związku�z�powyższym�zasadne�jest�posiadanie�informacji�o�restrukturyzacji� i�wcześ-
niejszej�spłacie�długu.�Informacje�uzyskane�z�dodawanych�paragrafów�mogą�być�także�
przydatne�w�procesie�weryfikacji�wyłączeń�z�ograniczeń�w�limicie�spłaty,�ponieważ�po-
zwolą�na�zidentyfikowanie�przepływów�związanych�zarówno�z�pozyskiwaniem�przycho-
dów�na�spłatę�wcześniejszych�zobowiązań,�jak�i�samą�spłatą�zobowiązań.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.
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Zmiany w szczegółowej klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa 
zewnętrznego (załącznik nr 7) z odniesieniem do stron w książce:

Zakres zmian wraz z komentarzem Strona 
w książce

W�paragrafie�307�„Wydatki�osobowe�niezaliczone�do�uposażeń�wypłacane�żoł-
nierzom�i�funkcjonariuszom”:

339–340

pozycja 307004�„Należności�pieniężne�wypłacane�żołnierzom�i�funkcjonariuszom�
wyznaczonym�do�pełnienia�służby�poza�granicami�państwa�w�składzie�misji�spe-
cjalnych�organizacji�międzynarodowych�i�w�ramach�ONZ”�otrzymała brzmienie:

307004  „Należności pieniężne przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom 
skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa”

Komentarz:�Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�
pierwszy�do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

pozycja 307005�„Należności�pieniężne�wypłacane�skierowanym�na�przeszkole-
nie�lub�studiującym�za�granicą”�otrzymała brzmienie:

307005  „Należności pieniężne przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom 
wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa”

Komentarz:� Celem� wprowadzonej� zmiany� jest� rozdzielenie� wydatków� poniesionych� na�
osoby�(głównie�żołnierzy)�skierowane�oraz�osoby�wyznaczone�do�pełnienia�służby�poza�
granicami�państwa,�a�także�osoby�skierowane�na�naukę�za�granicą.�Zmiana�ma�ponadto�
na�celu�ujednolicenie�nomenklatury�stosowanej�w�różnych�aktach�prawnych.
Konieczne�jest�również�jednoznaczne�określenie�pozycji�wydatku�dla�należności�wypłaca-
nych�w�związku�ze�skierowaniem�do�pełnienia�służby�poza�granicami�państwa.�Skierowa-
nie� do� pełnienia� służby� poza� granicami� państwa� stanowi� najczęściej� występujący� tryb�
przebywania�żołnierza�poza�krajem�i�dotyczy�żołnierzy�posiadających�status�obserwatora,�
skierowanych�do�kwater�głównych,�dowództw,�sztabów�misji�organizacji�międzynarodo-
wych�lub�sił�wielonarodowych,�w�składzie�jednostek�wojskowych�użytych�poza�granicami�
państwa�–�misji�pokojowych,�akcji�zapobieżenia�aktom�terroryzmu�(Polskie�Kontyngenty�
Wojskowe),�w�składzie� jednostek�wojskowych�w�celu�udziału�w�szkoleniach� lub�ćwicze-
niach�wojskowych,�akcjach� ratowniczych,�poszukiwawczych� lub�humanitarnych,�a� także�
w� celu� zabezpieczenia� funkcjonowania� jednostki� wojskowej� i� sprawowania� działalności�
kontrolnej�tej�jednostki.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

pozycja 307009�„Zasiłki�na�zagospodarowanie�i�zasiłki�osiedleniowe,�ryczałt�z�ty-
tułu�przeniesienia�oraz�należności�za�rozłąkę”�otrzymała brzmienie:

307009  „Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu 
przeniesienia”

Komentarz:�Zmiana�wynika�z�konieczności�dostosowania�klasyfikacji�wydatków�do�aktu-
alnie� obowiązujących� przepisów.� Zgodnie� z� obowiązującymi� przepisami� dotyczącymi�
należności�dla�żołnierzy,�tj.�ustawą�z�11�września�2013�r.�o�służbie�wojskowej�żołnierzy
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zawodowych� i� aktami� wykonawczymi,� dodatek� za� rozłąkę� umiejscowiony� jest� w� grupie��
świadczeń� socjalno-bytowych,� a� nie� jak� wcześniej� –� w� grupie� wydatków� związanych�
z�przeniesieniami�i�osiedleniami�żołnierzy.�Celowe�zatem�jest�przeniesienie�„należności�za�
rozłąkę”�z�pozycji�307009�do�pozycji�307015�oraz�dodanie�„zwrotu�kosztów�przejazdów�
i� codziennych� dojazdów”,� ponieważ� należności� te� wynikają� z� tego� samego� przepisu�
(obecnie�zwrot�tych�kosztów�nie�widnieje�w�żadnej�z�pozycji�klasyfikacji,�co�skutkuje�przy-
pisywaniem�tego� rodzaju�wydatku�do� różnych�pozycji� księgowych).�Z�kolei�wykreślenie�
„dopłat�do�wypoczynku”�z�pozycji�307015�podyktowane�jest�faktem,�że�dopłata�ta�zakwa-
lifikowana�została�do�grupy�„innych�świadczeń�socjalno-bytowych”,�które�zgodnie�z�obo-
wiązującą�klasyfikacją�umiejscowione�są�w�pozycji�307016.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

pozycja 307014�„Pozostałe�należności,�w�tym�w�szczególności:�za�służby�dyżur-
ne�oraz�wypłaty�dokonywane�na�rzecz�twórców�wynalazków,�projektów�racjona-
lizatorskich�i�wzorów�użytkowych”�otrzymała brzmienie:

307014  „Pozostałe należności, w tym w szczególności: wypłaty dokonywane 
na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzo-
rów użytkowych”

Komentarz:�Przed�nowelizacją�„należność�za�służby�dyżurne”,�umiejscowiona�w�pozycji�
307014�klasyfikacji,�stanowiła�dodatkowe�wynagrodzenie�za�czynności�powierzone�wykra-
czające�poza�zwykłe�obowiązki�służbowe�żołnierzy,�zgodnie�z�§�3�pkt�1b�rozporządzenia
Ministra�Obrony�Narodowej�z�7�kwietnia�2004�r.�w�sprawie�wypłacania�żołnierzom�zawo-
dowym�dodatkowego�wynagrodzenia.�Zasadne�jest�zatem�wyłączenie�tego�wydatku�z�po-
zycji� 307014� i� przeniesienie� do� grupy� wydatków� związanych� z� powierzeniem� czynności�
wykraczających�poza�zwykłe�obowiązki�służbowe�obok�takich�czynności�jak�dyżury�bojo-
we,�dyżury�poszukiwawczo-ratownicze,�dyżury�medyczne,�zajęcia�dydaktyczne,�loty�prób-
ne�i�inne�wymienione�w�tym�przepisie.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

pozycja 307015�„Dopłaty�do�wypoczynku”�otrzymała brzmienie:

307015  „Dodatek za rozłąkę oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie 
częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka ro-
dziny i z powrotem oraz codziennych dojazdów”

Komentarz:�Zmiana�wynika�z�konieczności�dostosowania�klasyfikacji�wydatków�do�aktual-
nie�obowiązujących�przepisów.�Zgodnie�z�obowiązującymi�przepisami�dotyczącymi�należ-
ności�dla�żołnierzy,�tj.�ustawą�z�11�września�2013�r.�o�służbie�wojskowej�żołnierzy�zawodo-
wych�i�aktami�wykonawczymi,�dodatek�za�rozłąkę�umiejscowiony�jest�w�grupie�świadczeń�
socjalno-bytowych,�a�nie�jak�wcześniej�–�w�grupie�wydatków�związanych�z�przeniesienia-
mi�i�osiedleniami�żołnierzy.�Celowe�zatem�jest�przeniesienie�„należności�za�rozłąkę”�z�po-
zycji�307009�do�pozycji�307015�oraz�dodanie�„zwrotu�kosztów�przejazdów�i�codziennych�
dojazdów”,�ponieważ�należności�te�wynikają�z�tego�samego�przepisu�(obecnie�zwrot�tych�
kosztów�nie�widnieje�w�żadnej�z�pozycji�klasyfikacji,�co�skutkuje�przypisywaniem�tego�ro-
dzaju�wydatku�do�różnych�pozycji�księgowych).�Z�kolei�wykreślenie�„dopłat�do�wypoczyn-
ku”� z� pozycji� 307015� podyktowane� jest� faktem,� że� dopłata� ta� zakwalifikowana� została
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do�grupy�„innych�świadczeń�socjalno-bytowych”,�które�zgodnie�z�obowiązującą�klasyfika-
cją�umiejscowione�są�w�pozycji�307016.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

pozycja 307016�„Pozostałe�świadczenia�socjalno-bytowe”�otrzymała brzmienie:

307016 „Inne świadczenia socjalno-bytowe”

Komentarz:�Zgodnie�z�art.�68�ust.�6�ustawy�z�11�września�2003�r.�o�służbie�wojskowej�żoł-
nierzy�zawodowych�żołnierzowi�zawodowemu�przysługują�(w�określonych�przypadkach):�
dodatek�za�rozłąkę,�zwrot�kosztów�przejazdów,�codziennych�dojazdów�oraz�inne�świad-
czenia� socjalno-bytowe.� W� rozporządzeniu� Ministra� Obrony� Narodowej� z� 30� kwietnia�
2010� r.� w� sprawie� świadczeń� socjalno-bytowych� dla� żołnierzy� zawodowych� także� użyto�
pojęcia�„innych�świadczeń�socjalno-bytowych”�(§�1�pkt�3�).�W�związku�z�tym�niezbędna�
jest� zmiana� opisu� pozycji� 307016� klasyfikacji� z� „pozostałych� świadczeń� socjalno-byto-
wych”�na�„inne�świadczenia�socjalno-bytowe”.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

po pozycji 307017� „Dodatek� za� gotowość� bojową� wypłacany� żołnierzom�
pełniącym� terytorialną� służbę� wojskową”� dodano pozycje 30718–30720 
w brzmieniu:

307018��„Należności�pieniężne�przysługujące�skierowanym�na�naukę�za�granicą”

307019��„Dodatkowe�wynagrodzenie:�za�czasowe�pełnienie�obowiązków�służbo-
wych,�wykonanie�czynności�powierzonych,�w�tym�za�służby�dyżurne”

307020��„Dodatkowe�wynagrodzenie�rzeczników�dyscyplinarnych”

Komentarz: Zmiana�w�pozycjach�307019�i�307020�ma�charakter�porządkowy�i�ma�na�celu�
właściwe�zgrupowanie�wydatków�różnych�pod�względem�nazewnictwa,�jednak�zbieżnych�
co� do� ich� charakteru.� Trudno� bowiem� zaliczyć� ten� katalog� należności� do� wynagrodzeń�
bezosobowych.�Wynagrodzenia�bezosobowe�wypłacane�są�zasadniczo�z�tytułu�zawarcia�
umów�zleceń,�umów�o�dzieło,�zastępstwa�w�postępowaniu�sądowym,�udziału�w�radach�
nadzorczych,� zarządach,� kolegiach� itp.� Nie� bez� znaczenia� pozostaje� również� fakt,� że�
w�przypadku�powierzenia�np.�jednej�z�czynności�wykraczającej�poza�zadania�wynikające�
z�zajmowanych�stanowisk�służbowych�żołnierz�obligatoryjnie�nabywa�prawo�do�dodatko-
wego�wynagrodzenia.�Nie�ma�zatem�mowy�o�jakiejkolwiek�uznaniowości�ze�strony�powie-
rzającego�daną�czynność�co�do�samej�wypłaty�należności.�Ponadto�przełożony�powierza-
jący� daną� czynność� jest� do� niej� niejako� przymuszony,� gdyż� obowiązek� ten� wynika�
z�konieczności�zapewnienia�sprawnego�funkcjonowania�danej�jednostki.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

W�paragrafie�417�„Wynagrodzenia�bezosobowe”�uchylono pozycje:

417003��„Dodatkowe�wynagrodzenie�za�czasowe�pełnienie�obowiązków�służbo-
wych�oraz�wykonanie�czynności�powierzonych”,

417004��„Dodatkowe�wynagrodzenie�rzeczników�dyscyplinarnych”

343



34

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2019 – SUPLEMENT�

Komentarz: Zmiana�w�pozycjach�417003�i�417004�ma�charakter�porządkowy�i�ma�na�celu�
właściwe�zgrupowanie�wydatków�różnych�pod�względem�nazewnictwa,�jednak�zbieżnych�
co� do� ich� charakteru.� Trudno� bowiem� zaliczyć� ten� katalog� należności� do� wynagrodzeń�
bezosobowych.�Wynagrodzenia�bezosobowe�wypłacane�są�zasadniczo�z�tytułu�zawarcia�
umów�zleceń,�umów�o�dzieło,�zastępstwa�w�postępowaniu�sądowym,�udziału�w�radach�
nadzorczych,� zarządach,� kolegiach� itp.� Nie� bez� znaczenia� pozostaje� również� fakt,� że�
w�przypadku�powierzenia�np.�jednej�z�czynności�wykraczającej�poza�zadania�wynikające�
z�zajmowanych�stanowisk�służbowych�żołnierz�obligatoryjnie�nabywa�prawo�do�dodatko-
wego�wynagrodzenia.�Nie�ma�zatem�mowy�o�jakiejkolwiek�uznaniowości�ze�strony�powie-
rzającego� daną� czynność� co� do� samej� wypłaty� należności.� Ponadto� przełożony� powie-
rzający� daną� czynność� jest� do� niej� niejako� przymuszony,� gdyż� obowiązek� ten� wynika�
z�konieczności�zapewnienia�sprawnego�funkcjonowania�danej�jednostki.
Zmiany�wchodzą�w�życie�z�dniem�1�stycznia�2020�r.�i�mają�zastosowanie�po�raz�pierwszy�
do�opracowania�projektu�ustawy�budżetowej�i�uchwał�budżetowych�JST�na�2020�r.

Zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lutego 2019 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 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 dochodów – 025 „Danina solidarnoś-
ciowa”, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Natomiast zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z 16 lipca 2019 r. zmie
niającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przy
chodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych weszły w życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 23 lipca 2019 r.), z mocą od 1 stycznia 
2019 r., z wyjątkami: cześć zmian ma obowiązywać z mocą od 1 kwietnia 2019 r., część 
z mocą od 1 lipca 2019 r., a część od 1 stycznia 2020 r. Poszczególne terminy obowiązywa
nia są podane w komentarzu przy danych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Podstawy prawne:
�– Załącznik�nr�1,�załącznik�nr�2,�załącznik�nr�3,�załącznik�nr�4,�załącznik�nr�5,�załącznik�nr�6,�załącznik�nr�7�
do�rozporządzenia�Ministra�Finansów�z�2�marca�2010�r.�w�sprawie�szczegółowej�klasyfikacji�dochodów,�
wydatków,� przychodów� i� rozchodów� oraz� środków� pochodzących� ze� źródeł� zagranicznych� (j.t.� Dz.U.�
z�2014�r.�poz.�1053;�ost.zm.�Dz.U.�z�2019�r.�poz.�1363)

�– Rozporządzenie�Ministra�Finansów�z�5�lutego�2019�r.�zmieniające�rozporządzenie�w�sprawie�szczegóło-
wej�klasyfikacji�dochodów,�wydatków,�przychodów�i�rozchodów�oraz�środków�pochodzących�ze�źródeł�
zagranicznych�(Dz.U.�z�2019�r.�poz.�257)

�– Rozporządzenie�Ministra�Finansów�z�16�lipca�2019�r.�zmieniające�rozporządzenie�w�sprawie�szczegóło-
wej�klasyfikacji�dochodów,�wydatków,�przychodów�i�rozchodów�oraz�środków�pochodzących�ze�źródeł�
zagranicznych�(Dz.U.�z�2019�r.�poz.�1363)
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