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Rozdział I. Komentarze i wyjaśnienia
w zakresie wydatków strukturalnych

1. Cel ustalania wydatków strukturalnych
Realizacja polityki rozwoju Polski opiera się zarówno na środkach krajowych, które zo-
staną scharakteryzowane w dalszej części, jak i środkach pochodzących m.in. z Unii Eu-
ropejskiej, określanych aktualnie jako środki europejskie, jeśli stanowią środki wydzie-
lonego budżetu środków europejskich. W ramach rozliczeń z UE nałożono na nasz kraj
obowiązki dotyczące wysokości udziału krajowych środków publicznych w strukturze fi-
nansowania różnych obszarów działalności, ponieważ środki europejskie nie mogą za-
stępować krajowych. Przełożyło się to na przyjęcie określeń:

1) fundusze strukturalne – w uproszczeniu dla środków pochodzących z UE oraz
2) wydatki strukturalne – dla środków krajowych przeznaczonych na cele określone

kategoriami interwencji.

Wyodrębnienie wydatków strukturalnych wynika z  potrzeby identyfikacji wydatków
o  charakterze strukturalnym, ponoszonych przez jednostki sektora finansów publicz-
nych. Mają one duże znaczenie przy ocenie spełnienia zasady dodatkowości określonej
w  art.  15  RR(WE)1083  w  perspektywie 2007–2013, a  w  nowej, 2014–2020, zgodnie
z zasadami art. 95 RPEiR(UE)1303. W związku z tym, że instrukcja sporządzania spra-
wozdań Rb-WSa i Rb-WSb odnosi się jedynie do środków EFRR, EFS i FS, nie wszystkie
krajowe źródła finansowania będą skojarzone z wydatkami w ramach projektów współ-
finansowanych z wymienionych funduszy. Stąd wniosek, że nie każdy wydatek z kra-
jowych środków publicznych stanowić będzie wydatek strukturalny.

Ważne

Sporządzanie sprawozdań z wydatków strukturalnych ma na celu umożliwienie wykazania wyso-
kości krajowych środków publicznych przy realizacji różnorodnych projektów, w ramach przyję-
tych krajowych i regionalnych programów operacyjnych, jako kraj jesteśmy bowiem zobowiązani
wykazać, w jakim stopniu finansujemy z własnych środków te projekty. Wynika to głównie z faktu,
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że w okresie programowania 2007–2013 większość środków z UE to środki na dofinansowanie re-
alizowanych projektów.

Upraszczając, mamy udowodnić (jako kraj) Komisji Europejskiej, że poziom wydatków
(strukturalnych) w  perspektywie 2007–2013  ma być co najmniej równy kwocie śred-
niorocznych wydatków realnych poniesionych w poprzednim okresie programowania,
a w nowej 2014–2020 być na poziomie co najmniej równym poziomowi odniesienia okre-
ślonemu w umowie partnerstwa. W sprawozdaniach za 2015 r. problematyczne jest to,
że rozliczamy poprzednią perspektywę, a jednocześnie możemy już mieć nowe projekty
z nowej perspektywy. Aktualnie jednak przepisy nie wskazują na to, co zrobić, gdy ma się
wydatki strukturalne ze starej i nowej perspektywy finansowej.

Warto zapoznać się z krótką charakterystyką poszczególnych funduszy, które odnoszą się
do celów strukturalnych, aby móc właściwie je ustalić w ramach ponoszonych wydatków.

Charakterystyka funduszy odnoszących się do celów
strukturalnych
Fundusz Spójności (Cohesion Fund) – dla perspektywy 2007–2013  rozporządzenie
Rady (WE) nr 1084/2006 z 11.7.2006 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Spójności,
a dla nowej perspektywy 2014–2020 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1300/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozpo-
rządzenie (WE) nr 1084/2006. Celem podstawowym funkcjonowania tego funduszu jest
wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej Wspólnoty Europejskiej, a aktualnie
zwiększenie gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii z myślą o propagowa-
niu zrównoważonego rozwoju. Środki tego funduszu powinny być przeznaczone na duże
projekty, które mają znaczenie strategiczne. Jest on wdrażany na poziomie wybranych
państw. Formą realizacji są programy operacyjne na poziomie kraju. Główne wydatki
mają dotyczyć:

1) transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T),
2) zapobiegania różnorodnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego, na cele

związane z ochroną środowiska (w nowej perspektywie: inwestycje na rzecz śro-
dowiska, włączając w to dziedziny związane ze zrównoważonym rozwojem oraz
energią, niosące ze sobą korzyści dla środowiska, z wyjątkiem energetyki jądro-
wej),

3) wspierania rozwoju innych form transportu, ze szczególnym uwzględnieniem
transportu kolejowego i rzecznego.

W obszarze tego funduszu mogą wystąpić wydatki strukturalne (ze starej perspektywy)
w takich obszarach tematycznych, jak: III. Transport; IX. Zwiększanie zdolności adap-
tacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców; X. Poprawa dostępu do za-
trudnienia i  jego trwałości; XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sy-
tuacji życiowej, XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną; XIV. Stymulowanie reform
w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej.
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Fundusze strukturalne (Structural Funds) – fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty
Europejskiej [RR(WE)1260] umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji go-
spodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach
(poprawa struktury) obejmowały w tamtym czasie Europejski Fundusz Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej (EFOGR) – Sekcja Orientacji oraz Instrument Finansowy Orientacji
Rybołówstwa (IFOR). Dla celów ustalania wydatków strukturalnych, w obszarze naszego
zainteresowania będą dwa z nich:

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – dla poprzedniej perspektywy regulo-
wało RPEiR(WE)1783, a dla nowej perspektywy reguluje RPEiR(UE)1303, s. 289,

2) Europejski Fundusz Społeczny – dla poprzedniej perspektywy regulowało
RPEiR(WE)1784, a w nowej RPEiR(UE)1303, s. 470.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – działania podejmowane w ramach tego
funduszu mają być związane z zapewnieniem spójności zarówno gospodarczej, jak i spo-
łecznej poprzez niwelowanie dysproporcji między regionami. Zwraca on uwagę na in-
nowacyjne rozwiązania w  celu zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów.
Środki z funduszu są przeznaczane na:

1) inwestycje, których zadaniem jest tworzenie i ochrona miejsc pracy zarówno w mi-
kro-, jak i małych czy średnich przedsiębiorstwach,

2) inwestycje infrastrukturalne,
3) tworzenie i rozwijanie tzw. instrumentów finansowania, zarówno w formie fundu-

szy pożyczkowych, jak i gwarancyjnych czy rozwoju lokalnego itp.,
4) szeroko pojętą pomoc techniczną.

W obszarze tego funduszu mogą wystąpić wydatki strukturalne (ze starej perspektywy)
w takich obszarach tematycznych, jak: I. Badania i rozwój technologiczny (B+RT), in-
nowacje i przedsiębiorczość; II. Społeczeństwo informacyjne; X. Poprawa dostępu do za-
trudnienia i jego trwałości; XIV. Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz in-
tegracji społecznej; V. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom; VI. Turystyka;
VII. Kultura; IV Energia; XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego; XIII. Inwestycje w in-
frastrukturę społeczną.

Europejski Fundusz Społeczny – dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich,
program będzie koncentrował się na wsparciu w następujących obszarach: zatrudnienie,
edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przed-
siębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji
publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) w Polsce, który jest finansowany w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych.

W obszarze tego funduszu mogą wystąpić wydatki strukturalne (ze starej perspektywy)
w takich obszarach tematycznych, jak: VII. Kultura; IX. Zwiększanie zdolności adaptacyj-
nych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców; X. Poprawa dostępu do zatrud-
nienia i jego trwałości; XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji
życiowej; XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego; XIII. Inwestycje w infrastrukturę spo-
łeczną, XIV. Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej;
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XV. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lo-
kalnym.

W nowej perspektywie zgodnie z ZasRealProg2014–2020U do funduszy strukturalnych
zalicza się jedynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz
Społeczny.

2. Organizacja gospodarki finansowej a wydatki
strukturalne

Statut
Najważniejszym dokumentem każdej jednostki sektora finansów publicznych, niezależ-
nie od jej formy organizacyjno-prawnej, o czym często się zapomina, jest statut lub re-
gulamin organizacyjny (jeśli przepisy nie wymagają statutu). Należy zdać sobie sprawę
z faktu, że to statut jednostki sektora finansów publicznych, a nie plan finansowy, określa,
jakie zadania realizuje jednostka. Statut to zarazem podstawowy akt świadczący o legal-
ności i celowości wydatków, szczególnie tych, które nie stanowią obowiązku poniesienia,
lecz wynikają z nałożonych zadań. To poprzez nadanie statutu lub regulaminu organiza-
cyjnego ustalonego przez organ wykonawczy organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego określają „ramy działania” jednostki.

Ważne

Wyznacznikiem legalności, tzn. prawidłowości wydatku, w tym strukturalnego, w zakresie zgod-
ności z prawem są bezpośrednio przepisy prawa oraz statut.

Obowiązek posiadania statutu przez jednostki budżetowe wynika z  art.  11 ust.  2
FinPubU1 (jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczegól-
ności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej). Po-
zostałe jednostki sektora finansów publicznych muszą również posiadać statuty, co wy-
nika z przepisów regulujących istnienie poszczególnych ich rodzajów.

Statuty jednostek powinny być tak opracowane, aby było możliwe ustalenie za-
dań podstawowych (w ramach działalności operacyjnej) oraz zadań dodatkowych
(w ramach działalności pozostałej – pomocniczej). To istotne ze względu na koniecz-
ność obliczania wysokości wydatków strukturalnych, do ustalenia, jaka pula środków
wspiera realizację celu strukturalnego.

W związku z tym, że najliczniej występującymi jednostkami sektora finansów publicz-
nych są szkoły, w części trzeciej umieszczono przykładowy statut zespołu szkół, pomocny

1  Tworząc jednostkę budżetową, odpowiedni organ nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią ina-
czej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd – art. 12 ust. 2 FinPubU [wszystkie przypisy
pochodzą od autora].
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w aktualizacji statutu szkoły oraz opracowaniu właściwej polityki rachunkowości. Z tych
zapisów mogą skorzystać również inne rodzaje jednostek sektora finansów publicznych.

Biorąc pod uwagę zadania statutowe oraz obowiązkowe, wynikające z przepisów (m.in.
opłaty obowiązkowe: za abonament, badania okresowe, koszty zapewnienia prawidło-
wego działania urządzeń przeciwpożarowych itp.), możemy opracować plan finansowy.

Ważne

W praktyce trudno opracować plan finansowy, który spełniałby wszystkie wymogi, nie tylko
FinPubU. W  jednostkach oświatowych zapomina się np. o  tym, aby plan był zaopiniowany
przez radę szkoły, a  jeżeli w  szkole nie powołano takiego organu, przez radę pedagogiczną
(art. 39 OświatU). Podstawowym błędem jest brak części dochodowej (przychodowej) w planach
finansowych.

Jeśli chcemy zapewnić prawidłowe klasyfikowanie wydatków strukturalnych, ich ewi-
dencjonowanie i na tej podstawie sporządzenie sprawozdania Rb-WSa lub Rb-WSb, musi
dojść do zapewnienia właściwej organizacji czynności, których wynikiem ma być m.in.
sporządzenie prawidłowego sprawozdania. Obrazuje to następujący przykład schematu:

Polityka rachunkowości i procedury kontroli
W ramach gospodarki finansowej każda jednostka jest zobowiązana do posiadania do-
kumentacji spełniającej wymogi:

1) art. 10 RachU w zakresie opracowania zasad (polityki) rachunkowości obejmują-
cej: określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdaw-
czych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finanso-
wego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte

zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy
użyciu komputera wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na
informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych
powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w pro-
cesach przetwarzania danych,

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunko-
wych przy użyciu komputera opisu systemu informatycznego, zawierającego



Rozdział I. Komentarze i wyjaśnienia w zakresie wydatków strukturalnych

6

wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogra-
mowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad
ochrony danych, w tym w szczególności metody zabezpieczenia dostępu do
danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramo-
wania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,
d) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księ-
gowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę
dokonanych w nich zapisów;

2) art. 68  FinPubU (od 1.1.2010  r.). Artykuł ten ustala kontrolę zarządczą sta-
nowiącą ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i  zadań
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Ogół działań do-
tyczy wszystkich procesów związanych z finansami publicznymi, w tym w zakre-
sie gromadzenia, wydatkowania (zaciąganie zobowiązań w wyniku optymalizacji
doboru metod i środków służących osiąganiu celów, zaangażowanie), zarządzania
środkami publicznymi poprzez:
a) dokonywanie kontroli zgodności działalności z prawem oraz procedurami we-

wnętrznymi,
b) zapewnienie skuteczności i efektywności działania,
c) zapewnienie wiarygodności sprawozdań,
d) ochronę zasobów,
e) ustalone zasady etycznego postępowania,
f) zapewnienie efektywnego i skutecznego przepływu informacji,
g) zarządzanie ryzykiem.

Dokumentacja wymieniona wyżej powinna realizować powyższe przepisy i  nie może
w niej zabraknąć regulacji dotyczących wydatków strukturalnych. W ramach tych regu-
lacji należy ustalić:

1) kto klasyfikuje wydatki strukturalne,
2) kto prowadzi dodatkową ewidencję wydatków strukturalnych,
3) jakie adnotacje pojawią się na dokumentacji związanej z  wydatkami struktural-

nymi,
4) kto ma sprawdzić prawidłowość klasyfikacji, a ponadto na podstawie jakich kryte-

riów ma tego dokonać,
5) jak ma być prowadzona dodatkowa ewidencja wydatków strukturalnych.

Opracowanie kompletnej dokumentacji zawierającej wszelkie regulacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej wymaga sporego nakładu pracy
i   czasu. Samodzielne opracowanie tej dokumentacji to nie lada wyzwanie. Przy opra-
cowaniu projektów spełniających ww. wymagania można korzystać z różnych opraco-
wań dostępnych na rynku wydawniczym. Nie zapomnijmy przy tym wprowadzić tych
regulacji w drodze zarządzenia i zmieniać ich zapisów w drodze tzw. zarządzenia
zmieniającego (nie aneksem). W dalszej części niniejszej publikacji Czytelnik znajdzie
różne wskazówki pomocne przy wprowadzaniu zmian, w zakresie uregulowań dotyczą-
cych wydatków strukturalnych. W materiałach uzupełniających zamieszczono przykła-
dową dokumentację zasad (polityki) rachunkowości.
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3. Pojęcie wydatku strukturalnego i jego klasyfikacja

Pojęcie wydatku
Wiele osób jest przekonanych, że FinPubU nie określa, czym jest wydatek publiczny.
W tym zakresie jest ona precyzyjna.

Ważne

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 i 44 FinPubU wydatki to nieprzekraczalny limit środków ponoszonych
na cele i w wysokości ustalonej w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu
terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

Czy można zatem inaczej interpretować samo pojęcie wydatku? Rodzi się pytanie: czy
w kontekście tych przepisów nie należy również ujmować w planach finansowych klasy-
fikacji wydatków strukturalnych?

Szczegółowość klasyfikowania wydatków
Od 2010  r. zgodnie z  FinPubU w  art.  39  znajduje się w  ust.  2  zapis: „Wydatki pu-
bliczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wy-
datków strukturalnych”. Pozostał podział według działów i  rozdziałów oraz paragra-
fów, a w państwowych jednostkach według części, które są istotne przy sporządzaniu
sprawozdania Rb-WSb. Jeśli 4 cyfra paragrafu będzie odpowiadała krajowym środkom
przeznaczonym na „cel strukturalny”, pojawi się możliwość uwzględnienia poziomu kla-
syfikacji – według kodów. Odpowiadają one kategoriom interwencji funduszy struktu-
ralnych. Oczywiście to znacznie ułatwia prowadzenie ewidencji księgowej w  zakresie
wyodrębnienia tych wydatków strukturalnych, z puli ogólnej kwoty wydatków w porów-
naniu do wymogów z lat poprzednich. Z takiego zapisu wynika, że nie ma znaczenia per-
spektywa finansowa. Każdy wydatek spełniający kryteria uznania za strukturalny
musi być sklasyfikowany, i to niezależnie od perspektywy, której dotyczy.

Klasyfikowanie wydatków według kodów
Na dzień pisania tej publikacji wydatki strukturalne mają być klasyfikowane jedy-
nie zgodnie z  86  kategoriami interwencji funduszy na lata 2007–2013, zgodnie
z RK(WE)1828 określonymi w tabeli 1, pomimo że jest to akt nieobowiązujący. Aktual-
nie obowiązujące (od 2015 r.) kategorie interwencji określa RPEiR(UE)1303 w zakresie
metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końco-
wych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu
do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Wprowadza ono 123 kody in-
terwencji, które mają oznaczenie 3-cyfrowe. O tożsamości kodów i kategorii świadczy
zapis z instrukcji do sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb § 2 ust. 1:

„Sprawozdanie Rb-WSa i  Rb-WSb dzieli wydatki wg obszarów tematycznych
(np.  I.  BADANIA i  ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I  PRZEDSIĘ-
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BIORCZOŚĆ, II. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, TRANSPORT itp.) oraz kodów
z tematami priorytetowymi (np. 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach ba-
dawczych, 16 Kolej, 23 Drogi regionalne, lokalne itp.) klasyfikacji kategorii interwen-
cji funduszy, określające wydatki strukturalne”.

Dostosowania opisu celów strukturalnych dokonano w klasyfikacji wydatków struktural-
nych. Jednak w treści rozporządzenia kompletnie pominięto zasadę klasyfikowania we-
dług kodów, stosuje się bowiem pojęcia obszaru i kategorii, co może prowadzić do za-
mieszania w zakresie stosowania kodów. W praktyce pojęcie kodu i kategorii stosuje
się zamiennie.

Źródła finansowania
Czwarta cyfra klasyfikacji budżetowej oznacza źródło finansowania w najprostszym po-
dziale na środki pochodzące z zagranicy oraz krajowe środki publiczne, w ramach któ-
rych mogą wystąpić wydatki strukturalne. Jakie to rodzi skutki w ocenie wydatków
strukturalnych?

Nie będą wydatkiem strukturalnym wydatki sklasyfikowane czwartą cyfrą:
1 – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europej-

skiej,
3 – finansowanie z  pożyczek i  kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów

przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje,
5 – finansowanie z innych środków bezzwrotnych,
7 – płatności w zakresie budżetu środków europejskich,
8 – finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3

FinPubU, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c
i d oraz pkt 6 FinPubU, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich

– ponieważ nie stanowią krajowych środków publicznych.

Za to, jeśli źródłem pochodzenia środków na wydatki są źródła krajowe (pochodzące
m.in. z podatków, opłaty itd.) i zostaną sklasyfikowane czwartą cyfrą „0” lub/i:
9 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,
pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 FinPubU

– będzie możliwość uznania części tych wydatków za wydatki strukturalne – jeśli będą
odpowiadać celom określonym w KlasWydStrukR. Wydatki klasyfikowane z czwartą
cyfrą 2, 4 i 6 nie stanowią wydatków strukturalnych. Czwarta cyfra 9 posiada w kla-
syfikacji budżetowej następujące wyjaśnienie: „Symbol ten stosuje się do oznaczenia wy-
datków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków po-
chodzących z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 [FinPubU], z wyłączeniem środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 [FinPubU] (do których
stosowana jest czwarta cyfra 6 lub 2), stanowiących krajowy wkład publiczny w realiza-
cję programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki
pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem środków otrzymanych z tytułu pożyczki
na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek sektora finansów publicznych”.
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Ważne

Z projektami wiążą się fazy: przygotowawcza, na etapie której wydatki strukturalne są powiązane
z czwartą cyfrą paragrafu „0”, i wykonawcza, związana z realizacją projektu, gdzie stosuje się do
takich wydatków czwartą cyfrę „9”.

Odesłania do przepisów powodują, że trzeba do nich zajrzeć. W ramach „9” chodzi
o  środki pochodzące z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem:

1) niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielanej przez państwa człon-
kowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem
środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

2) środków przeznaczonych na realizację:
d) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009,
e) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2004−2009;
3) innych środków.

Czwarta cyfra „9” obejmuje zatem wydatki krajowe związane z projektami dofinansowa-
nymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, czyli w ramach środków:

1) pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Fun-
duszu Rybackiego;

2) przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki
Przejściowe;

3) na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”;
b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o  których

mowa w:
– art. 3 ust. 1 RR(WE)1290,
– art. 3 ust. 2 RR(WE)1290,

c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
4) przeznaczonych na realizację programów:

a) w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
b) o których mowa w RPEiR(WE)1638 oraz
c) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa;

5) przeznaczonych na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
6) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
7) pochodzących z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w RPEiR(WE)1638.

Jedyne wydatki krajowe, które będą nas interesować w  ramach „9”, ze względu na
wydatki strukturalne, to projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności. Nie każdy wydatek z „9” będzie wydatkiem strukturalnym.
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Pojęcie wydatków strukturalnych
W celu ustalenia, czym są wydatki strukturalne, musimy prześledzić co najmniej kilka
przepisów. Na razie wiemy, że wydatkiem strukturalnym będzie wydatek możliwy do
sklasyfikowania według kodów.

Więcej informacji na ten temat znajdziemy w SprBudżR, a dokładnie w instrukcji nr 40 do
SprBudżR, czyli instrukcji do sporządzenia sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb, w której
ustalono:

Ważne

Wydatki strukturalne to krajowe wydatki publiczne poniesione w  obszarach interwencji fun-
duszy strukturalnych w  związku z  realizacją operacji i  celów (np. projektu, działania, zada-
nia), określonych i  opisanych w  rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie
art. 39 ust. 4 pkt 2 FinPubU. Do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki stanowiące wkład
krajowy na realizację projektów współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych,
jak też poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych
odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych2.

Istotne jest, zgodnie z § 2 ust. 2 instrukcji, aby wydatek strukturalny był udokumento-
wany:

1) fakturą, rachunkiem, lub innym równoważnym dokumentem księgowym (z wyjąt-
kiem tych, które nie stanowią podstawy dokonania płatności – złożenia przelewu),

2) wyciągiem bankowym potwierdzającym opłacenie wydatku lub innym równoważ-
nym dokumentem potwierdzającym zapłatę np. w formie gotówki – poniesienie
kosztu w roku bieżącym.

W klasyfikacji wydatków strukturalnych, przy każdej z kategorii uszczegółowienie celu
stanowi opis rozpoczynający się słowami: „Wydatki związane z realizacją operacji (dzia-
łań)...”. Oznacza to, że każdy wydatek związany z operacją lub działaniem będzie
stanowił wydatek strukturalny – jeśli będzie realizował cel strukturalny.

Wydatek strukturalny jest więc możliwy do ustalenia, jeśli jednostka realizuje operacje
lub działanie. Dopiero kiedy tak się dzieje, staje się możliwe porównanie realizowanych
zadań z celami przyjętymi przy realizacji operacji. Sytuację tę przedstawiono na schema-
cie 1:

2  Drugie zdanie, które zostało pogrubione, zostało dodane do treści instrukcji w wyniku nowelizacji poprzed-
niego rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej (z 2010 roku) i ma istotne znaczenie dla klasyfikowania
wydatków strukturalnych.
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Schemat 1. Porównanie realizowanych zadań z przyjętymi celami operacji

Zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym na końcu klasyfikacji wydatków strukturalnych
operacja to projekt lub grupa projektów pozwalających na realizację celów okre-
ślonych dla danej kategorii. W przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze
środków UE pojęciu operacji nadaje się definicję zgodną z art. 2 pkt 3 RR(WE)1083 (akt
nieobowiązujący). Należy się zastanowić, czy akt krajowy może „utrzymywać w mocy”
unijny akt, który wyeliminowano z obrotu prawnego. Moim zdaniem nie ma takiej moż-
liwości.

Z tego zapisu wynika, że projekt może być również w całości finansowany ze środków
krajowych, czyli istnieją dwa rodzaje projektów3:

1) finansowane ze środków krajowych,
2) współfinansowane ze środków krajowych (z perspektywy 2007–2013).

Wspomniane RR(WE)1083 definiuje operację następująco: projekt lub grupa projektów
wybranych przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym lub na jej od-
powiedzialność, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez komitet monitorujący, i re-
alizowanych przez jednego lub więcej beneficjentów, pozwalające w ramach realizowa-
nych projektów na osiągnięcie celów osi priorytetowej, do której odnosi się ta operacja.

Montaż finansowy może być bardzo różny. Środki krajowe mogą pochodzić z różnych
źródeł:

1) budżetu państwa;
2) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) środków jednostek sektora finansów publicznych:

a) jednostek budżetowych – rachunku dochodów własnych4 lub wydzielonego
rachunku dochodów,

b) zakładów budżetowych – z przychodów z odpłatnych usług,
c) instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych i innych

jednostek – z osiąganych przychodów,
d) dotacji, pożyczek, kredytów.

3  Co wpisuje się doskonale w dodatkowy zapis w nowej instrukcji dotyczący wydatków dokonywanych ze źró-
deł krajowych przy projektach.
4  Takie rachunki mogły funkcjonować do 31.12.2010 r.
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Istota operacji opiera się na projekcie, którego nie definiuje ani klasyfikacja wy-
datków strukturalnych, ani instrukcja do sprawozdań z  wydatków strukturalnych.
W  związku z  tym, że każda umowa o  dofinansowanie projektu z  perspektywy
2007−2013  uwzględnia uregulowania PolRozwojuU, definicję projektu znajdziemy
w  słowniczku PolRozwojuU. Projekt to przedsięwzięcie realizowane w  ramach pro-
gramu operacyjnego, na podstawie decyzji lub umowy o  dofinansowanie, zawiera-
nej między beneficjentem a  instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub in-
stytucją wdrażającą. Inną definicję projektów z  nowej perspektywy zawiera ZasReal-
Prog2014–2020U: projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu
określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do
objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Fun-
duszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Są to dwie obowiązujące definicje
pojęcia projekt dla funduszy strukturalnych. Z obu wynika jednoznacznie, że wydatki
strukturalne będą powiązane z jakimś programem operacyjnym.

Wydatki strukturalne będzie mogła więc mieć jednostka, która stanie się lub jest benefi-
cjentem. Dlaczego: stanie się? Ponieważ wydatki strukturalne występują również na
etapie przygotowania projektu, co przyjęło następującą postać zapisu w klasyfikacji
wydatków strukturalnych5:

„Każda z kategorii, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej,
obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji (doku-
menty planistyczne wspierające przygotowanie i realizację operacji, takie jak: projekt
budowlany, studium wykonalności, dokumentacja techniczna, ekonomiczna, ocena
oddziaływania na środowisko, analiza kosztów i korzyści, analizy ekonomiczne, kosz-
torysy, zaświadczenia, pozwolenia itp.),

b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,
c) realizacją projektów pilotażowych (projekt mający na celu rozpoznanie podstawo-

wych barier wdrożeniowych oraz zebranie know-how niezbędnego do realizacji przy-
szłych projektów w tej samej lub pokrewnej dziedzinie),

d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz ope-
racji mainstreaming (projekty informacyjno-promocyjne, w tym: kampanie eduka-
cyjne, prewencyjne, wzmacniania świadomości społecznej, wymiana doświadczeń,
współpraca sieciowa) mające na celu upowszechnienie rozwiązań wygenerowanych
w ramach najlepszych i innowacyjnych projektów)”.

Z klasyfikacji wydatków strukturalnych wynika zatem możliwość powstania wydatków
strukturalnych w dwóch przypadkach uwidocznionych na poniższym schemacie.

Data podjęcia przygotowań oznacza decyzję dysponenta części lub uchwałę organu sta-
nowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

5  Tekst kursywą pochodzi ze słowniczka klasyfikacji wydatków strukturalnych.
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Schemat 2. Data podjęcia przygotowań a możliwość powstania wydatków struktural-
nych

Działanie finansowane z dotacji celowej
Odnosząc się do działania, PolRozwojuU w art. 20a (obowiązującym od 20.12.2008 r.)
ustaliła, że działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania własne JST, nieujęte
w kontrakcie wojewódzkim lub regionalnym programie operacyjnym, mogą być finanso-
wane z dotacji celowych budżetu państwa, w przypadku gdy działania te:

1) trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu lub
2) pozostają w  związku z  działaniami realizowanymi w  ramach regionalnego pro-

gramu operacyjnego.

Przekazanie dotacji celowej odbywa się na podstawie umowy zawartej przez:
1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub
2) właściwego ministra czy też właściwego miejscowo wojewodę, po uzyskaniu pozy-

tywnej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z jednostkami
samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w przepisach o finansach pu-
blicznych.

Przykład

Za wydatki strukturalne mogą zostać uznane wydatki:
1) które są związane z wieloletnią polityką rozwoju (strategią na poziomie gminy, powiatu,

województwa, kraju) poprzez trwałą poprawę jakości (ulepszenia, modernizacji, zwiększe-
nia funkcjonalności, zastosowanie nowych rozwiązań) i wzrost konkurencyjności regionu,

2) których źródłem finansowania są wyłącznie krajowe środki publiczne,
3) przeznaczone na cel związany (skojarzony) z realizacją operacji, działania w ramach pro-

gramu operacyjnego,
4) dokonywane na etapie przygotowania lub/i realizacji projektu bądź grupy projektów fi-

nansowanych ze źródeł krajowych (programy krajowe) lub współfinansowanych ze środ-
ków krajowych (dofinansowanych środkami EFRR, EFS, FS), na podstawie wydanej decyzji
(uchwały) lub umowy o dofinansowanie,

5) dające się sklasyfikować wg kodów.

Zaprezentowane warunki muszą być spełnione łącznie.

Bieżące obowiązkowe wydatki nie stanowią wydatków strukturalnych, ponieważ nie
spełniają warunku poprawy jakości. Nie wnoszą tzw. wartości dodanej, która pozwala
zapewnić trwały rozwój jednostce, a w szerszej skali również regionowi.
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Wydatki niebędące wydatkami strukturalnymi
Z samej instrukcji do sprawozdań z wydatków strukturalnych wynika, że nie wszystkie
wydatki realizują cele strukturalne. Ustalono w niej, że:

1) kary,
2) grzywny,
3) odsetki od zaległości,
4) kwoty, które mogą zostać odzyskane przez jednostkę

– nie stanowią wydatku strukturalnego.

4. Wydatki strukturalne a zasada dodatkowości
Wkłady funduszy strukturalnych w perspektywie 2007–2013 nie zastępują publicznych
lub równoważnych wydatków strukturalnych ponoszonych przez państwo członkow-
skie [zgodnie z art. 15 RR(WE)1083]. Oprócz tego w art. 78 RR(WE)1083 ustalono, że
wszystkie deklaracje wydatków zawierają, dla każdej osi priorytetowej, całkowitą kwotę
kwalifikowalnych wydatków, zgodnie z art. 56 RR(WE)1083, opłaconych przez bene-
ficjentów w trakcie realizacji operacji oraz odpowiadający im wkład publiczny wypła-
cony lub należny do wypłaty na rzecz beneficjentów, zgodnie z warunkami regulującymi
stosowanie wkładu publicznego. Wydatki opłacone przez beneficjentów są uzasadnione
opłaconymi fakturami lub dokumentami księgowymi o równorzędnej wartości dowodo-
wej.

Przykład

Wydatki niekwalifikowalne nie mogą zostać sklasyfikowane jako strukturalne, ponieważ nie reali-
zują celu strukturalnego6.

Zasada dodatkowości (ang. additionality) – jedna z zasad regulujących działanie unij-
nych funduszy strukturalnych. Zgodnie z jej treścią środki pieniężne przekazywane przez
Komisję Europejską z funduszy strukturalnych są tylko i wyłącznie dodatkiem do środ-
ków zgromadzonych i przeznaczonych na dany projekt przez władze państwowe, regio-
nalne lub lokalne kraju członkowskiego7.

A zatem jeśli jeden z  krajów członkowskich postanawia wybudować, przykładowo,
oczyszczalnię ścieków, ubiegając się o dotację z odpowiedniego funduszu strukturalnego
(w tym wypadku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), musi wykazać, że
dotacja ta będzie jedynie uzupełnieniem brakującej części środków finansowania inwe-
stycji. Zatem środki unijne nie mogą w całości zastępować środków krajowych na
dany cel.

6  Aktualna instrukcja do sprawozdań z wydatków strukturalnych nie odnosi się do kwalifikowalności lub jej
braku – nie jest to konieczne ze względu na konieczność stosowania rozporządzeń wspólnotowych, bezpośred-
nio z których wynika powyższy wniosek (przynajmniej dla projektów współfinansowanych).
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_dodatkowo%C5%9Bci, dostęp: 19.8.2015 r.
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Przykład

100 000 zł ze środków krajowych
w tym 80 000 ze środków wła-

snych i 20 000 ze środków z do-
tacji celowej z budżetu państwa

+ 82 000 ze
środków EFRR

= 182 000 war-
tość inwestycji

Schemat 3. Powiązanie wydatków strukturalnych (WS) ze spełnieniem zasady dodat-
kowości8

Wydatki strukturalne w szkole
Jeśli posiadamy środki na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i podejmiemy się realiza-
cji projektu wspierającego takie działania, to niewątpliwie w części pokrywanej ze środ-
ków samorządu, w ramach wyodrębnionych środków m.in. na ten cel, wystąpią wydatki
strukturalne w tym zakresie.

Ważne

Niecała pula środków określona w  art.  70a KartaNauczU, zobowiązująca organy prowadzące
szkoły do wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – będzie stanowić wydatki strukturalne.

Wyjaśnienie tej kwestii znajdziemy w dalszej części opracowania. Wynika to z faktu, że
wydatki ponoszone na cele wskazane w kategoriach interwencji funduszy struktu-
ralnych nie mogą być przeznaczane na realizację programów nauczania, zgodnie
z zasadą dodatkowości, zatem szkolenia nauczycieli w celu zapewnienia realizacji pro-
gramów nauczania, w mojej ocenie, nie mogą stanowić wydatków strukturalnych.

8  WSp – to wydatki strukturalne na etapie przygotowań do projektu, WSb – wydatki strukturalne związane
z realizacją celu w ramach realizacji projektu.


