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Wstęp

Klasyfikacja budżetowa adresowana jest do osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów
publicznych. Książka powinna również spełnić zgłaszane oczekiwania ze strony innych grup zawo-
dowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdza-
jący legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację.

Klasyfikacja budżetowa to system norm prawnych, obowiązujących na równi z innymi przepisami
prawa finansowego, a klasyfikowanie zdarzeń finansowych to nic innego, jak stosowanie uprzednio
dobranych norm wyrażonych w formie podziałek klasyfikacyjnych.

Książka kierowana jest również do służb kontroli finansowej, w tym audytorów wewnętrznych,
oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finan-
sową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się
to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji.

Adresatem książki są w końcu pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samo-
rządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające
za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budże-
towej.

Oddając w Państwa ręce niniejsze wydanie „Klasyfikacji budżetowej” informujemy, że zostało
ono uzupełnione i zaktualizowane o zmiany do klasyfikacji, które weszły w życie w trakcie od
1.1.2019 r.

Książka składa się z czterech części prezentujących nie tylko istotę zagadnienia, jaką są najnowsze
zmiany w przepisach dotyczących klasyfikacji budżetowej, lecz także ukazujących praktyczne po-
dejście do klasyfikacji w codziennej praktyce pracowników sfery budżetowej.

W pierwszej części zamieszczono uwagi dotyczące samej klasyfikacji i zasad jej stosowania (klasy-
fikowania).

Druga i najobszerniejsza część zawiera najbardziej aktualny zbiór pytań i odpowiedzi eksperc-
kich dotyczących stosowania w praktyce klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne para-
grafy, zagadnienia (dotacje, komputery, środki europejskie, delegacje itp.), problemy występujące
w jednostkach (ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, ośrodki
sportu i rekreacji itd.). Dzięki takiej konstrukcji otrzymują Państwo szczegółowy komentarz do pa-
ragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z analizą prawną trudnych przypadków związanych ze sto-
sowaniem prawa.

W części trzeciej książki zaprezentowano szczegółowy opis zmian dokonanych przez nowelizację
klasyfikacji budżetowej z 5.2.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257). Większość z nich weszła w życie
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1.1.2019 r., ale część zacznie obowiązywać dopiero od 1.1.2020 r. i będzie miała zastosowanie do
planów finansowych i uchwały budżetowej na 2020 r.

Publikacja została zakończona zamieszczeniem ujednoliconego rozporządzenia Ministra Finan-
sów o klasyfikacji budżetowej.

Autorzy książki zakładają, że znajdą Państwo w niej odpowiedzi na wszystkie problemy odnośnie
do stosowania klasyfikacji budżetowej w 2019 r.

Dodatkowo do książki dołączona jest płyta CD z odpowiedziami na pytania w podziale na poszcze-
gólne paragrafy oraz hasła tematyczne.
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