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Wstęp

Klasyfikacja budżetowa odgrywa ważną rolę w systemie finansów publicznych. 

Stanowi jednolity system pogrupowania zarówno dochodów, jak i wydatków 

budżetowych. Umożliwia dogłębną analizę założeń społeczno-gospodarczych 

państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegóło-

wej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych było już wielokrotnie nowelizowane, 

w 2014 r. wydano tekst jednolity, do którego wprowadzono już siedem zmian. 

Niektóre podziałki przestały obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych 

zmieniły się objaśnienia.

Zmiana rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej, podpisana przez Mi-

nistra Finansów 24 czerwca 2015 r., weszła w życie 16 lipca 2015 r. Jednak 

zmienione podziałki stosuje się dopiero od 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem 

paragrafu dochodów 069 „Wpływy z różnych opłat”, który ma zastosowa-

nie od 1 kwietnia 2015 r. Nowelizacja obejmuje zmiany w przepisach prawa, 

umożliwia również jednolitą klasyfikację środków związanych z realizacją 

określonych zadań, porządkuje terminologię dotyczącą klasyfikowania środków 

w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. Część zmian ma na celu zagre-

gowanie bądź też wydzielenie, wyodrębnienie wybranego zakresu dochodów 

lub wydatków. Zmiany dotyczą m.in. połączenia trzech rozdziałów związanych 

z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w jeden, wprowadzenia no-

wych paragrafów dochodów, np.: 020, 055, 066, 067 i 080, a także zastosowania 

niektórych paragrafów wydatkowych, np. 421, 422, 423, 424, 441, 442, 455 i 470.

Kolejne zmiany rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej, podpisane 

przez Ministra Finansów 22 września 2015 r. i 12 listopada 2015 r., choć 

weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, to zmienione po-

działki stosuje się dopiero od 1 stycznia 2016 r. Wprowadzone zmiany należało 

uwzględnić również po raz pierwszy do projektu ustawy bud żetowej na rok 2016. 

Pierwsza zmiana dotyczy utworzenia rozdziałów: 75082, 75083 i 75084. Na-

tomiast kolejna zmiana jest związana m.in. z utworzeniem nowych rozdziałów 

przeznaczonych do ujmowania wspólnej obsługi tzw. jednostkom obsługiwanym 

oraz klasyfikowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2016 r. wprowadzono już dwie kolejne zmiany rozporządzenia o kla-

syfikacji budżetowej (z 23 lutego 2016 r. i z 12 kwietnia 2016 r.). Zmiany te obej-

mują wprowadzenie nowych rozdziałów (75086 i 75205 oraz 85211), paragrafów 
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dochodowych: 021, 206, 216, 238, 634, 644 i 645 oraz wydatkowych: 206, 216, 

238, 634, 644 i 645, a ponadto zmieniono opisy paragrafów dochodowych: 201, 

203, 270, 290, 629, 633 i 665 oraz wydatkowych: 201, 203, 290, 633 i 665.

Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej i obej-

muje wszystkie zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów 

z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

Książka zawiera:
 ● aktualną klasyfikację części budżetowych,
 ● aktualną, ujednoliconą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz 

z objaśnieniami,
 ● wskazówki eksperta dotyczące stosowania podziałek w praktyce pozwa-

lające rozwiać wątpliwości w wielu przypadkach – co ujmować, a czego nie 

należy ujmować w danej podziałce,
 ● oznaczenie terminów – od kiedy lub do kiedy obowiązuje dana podziałka,
 ● wzbogaconą bazę obowiązujących pism i opinii w zakresie klasyfikacji 

budżetowej wydanych przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i inne oraz przez organy kontrolne – regionalne izby obrachunkowe 

– dla ułatwienia przyporządkowanych do poszczególnych podziałek.

Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednos tek 

sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfi kacji 

bud żetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych 

tych jednostek, a przygotowana i dołączona płyta CD ułatwi sprawne odszuka-

nie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej tym, którzy wolą korzystać 

z wersji elektronicznej zamiast z wersji papierowej klasyfikacji.


