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Jarosław Jurga, Wojciech Lachiewicz

Rozdział I. Zmiana rozporządzenia
Ministra Finansów z 2.9.2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych – wprowadzona
nowelizacją z 16.7.2019 r.

Druga nowelizacja KlasBudżR w 2019 r. została dokonana na mocy ZmKlasBudżR19(2).
Te zmiany wprowadziły nowe pozycje do klasyfikacji budżetowej. Ponadto zmodyfiko-
wano brzmienie nazw i zakres stosowania niektórych rozdziałów i niektórych paragra-
fów dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Poprzednio, w dniu  12.2.2019 r.  (z mocą od 1.1.2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b,
który wchodzi w życie 1.1.2020 r.) weszło w życie ZmKlasBudżR19(1). Nowelizacja ta
wprowadziła m.in. nowe rozdziały 15020, 73015, 75029, 75030, 85326 oraz paragrafy
217, 218, 635 i 636. Zmianie uległy objaśnienia do rozdziału 85214 oraz paragrafów
224, 405, jak również brzmienie paragrafów 226, 227, 250, 252, 327, 412, 444.
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1. Utworzenie nowych rozdziałów

1.1. Utworzenie nowego rozdziału 75637 „Wpływy
z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów
z niezrealizowanych zysków”

W związku z wejściem w życie ZmPDOFizPrOrdPU18 utworzono rozdział 75637
„Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z niezrealizowanych
zysków” wraz z objaśnieniami w brzmieniu: „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 dochodowym od osób prawnych”. Ten podatek jest
wyrazem uszczelniania polskiego obszaru podatkowego i ma utrudniać przenoszenie
działalności biznesowej za granicę. Zmiana weszła w życie z mocą obowiązującą od
1.1.2019 r.

1.2. Utworzenie nowego rozdziału 73020 „Działalność Sieci
Badawczej Łukasiewicz”

Nowelizacja, wprowadzona przez ZmKlasBudżR19(2), dotyczy zmian umożliwiają-
cych klasyfikowanie środków dla Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz
w związku z wejściem w życie ustawy z 21.2.2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
(Dz.U. poz. 534). W tym celu utworzono nowy rozdział 73020 „Działalność Sieci Badaw-
czej Łukasiewicz”. Zmiana weszła w życie z mocą od 1.4.2019 r.

2. Zmiany w układzie rozdziałów wchodzące w życie
z mocą obowiązującą od 1.1.2019 r. i od 1.7.2019 r.
W wyniku wejścia w życie ZmFinPubU19 zmieniono nazwę rozdziału 75702. W poprzed-
nim brzmieniu ten rozdział obejmował „obsługę papierów wartościowych, kredytów i po-
życzek jednostek samorządu terytorialnego”. Jego obecna nazwa to „Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu te-
rytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”. Zmiana ma charak-
ter doprecyzowujący. Po poszerzeniu nazwy, w tym rozdziale są ujmowane wszystkie zo-
bowiązania zaliczane do kosztów obsługi tytułu dłużnego „Kredyty i pożyczki”, w tym
długu o cechach ekonomicznych podobnych do pożyczek i kredytów, a nie tylko kosztów
obsługi typowych kredytów i pożyczek.

Ponadto zmianie uległy objaśnienia do rozdziałów 85501 „Świadczenie wychowawcze”,
85504 „Wspieranie rodziny” oraz 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych”. W ramach rozdziału 85510 będą również ujmowane środki na wyprawkę szkolną
„Dobry start” (300 plus). Zmiana miała na celu umożliwienie ewidencjonowania środ-
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ków na realizację przyznanych dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego
na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczenie na dzieci po-
bierane przez dyrektora DPS będzie natomiast ujmowane w rozdziale 85501. Zmianę
brzmienia tych rozdziałów zaprezentowano w tabeli 1 (pogrubioną czcionką zaznaczono
nowe lub zmienione nazwy rozdziałów oraz ich objaśnień).

Tabela 1. Zmiany brzmienia nazw i objaśnień rozdziałów wprowadzone do KlasBudżR

Brzmienie obowiązujące do 31.12.2018 r. Brzmienie obowiązujące od 1.1.2019 r.

75702 „Obsługa papierów wartościowych, kre-
dytów i pożyczek jednostek samorządu teryto-
rialnego”

75702 „Obsługa papierów wartościowych, kre-
dytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jed-
nostek samorządu terytorialnego zaliczanych
do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”

85504 „Wspieranie rodziny”
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspiera-
nie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i ro-
dziny wspierające oraz placówki wsparcia dzien-
nego

85504 „Wspieranie rodziny”
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na świad-
czenie „Dobry start” oraz na wspieranie ro-
dziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i ro-
dziny wspierające oraz placówki wsparcia dzien-
nego

Brzmienie obowiązujące do 30.6.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.7.2019 r.

85501 „Świadczenie wychowawcze”
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. poz. 195), w szczególności środki
na:
1) świadczenie wychowawcze,
2) koszty obsługi,
3) rejestr centralny.
W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wy-
datków związanych z realizacją dodatku wycho-
wawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, które ujmować należy odpowied-
nio w rozdziałach 85508 „Rodziny zastępcze”
i 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych”

85501 Świadczenie wychowawcze”
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:
1) świadczenie wychowawcze,
2) koszty obsługi,
3) rejestr centralny.
W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wy-
datków związanych z realizacją dodatku wycho-
wawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty
oraz dodatku w wysokości świadczenia wy-
chowawczego, o których mowa w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, które ujmować
należy odpowiednio w rozdziałach 85508 „Ro-
dziny zastępcze” i 85510 „Działalność placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych”

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych”
W rozdziale tym poza wydatkami związanymi
z działalnością placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych ujmuje się wydatki na usamodziel-

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych”
W rozdziale tym poza wydatkami związanymi
z działalnością placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych ujmuje się wydatki na usamodziel-
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nienie osób opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-te-
rapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady
poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz
na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także
dochody i wydatki związane z realizacją dodatku
do zryczałtowanej kwoty

nienie osób opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-te-
rapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady
poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz
na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także
dochody i wydatki związane z realizacją do-
datku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku
w wysokości świadczenia wychowawczego
na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pie-
czy zastępczej

3. Zmiany w układzie rozdziałów wchodzące w życie
z mocą obowiązującą od 1.1.2020 r.

3.1. Zmiany w nazwie i objaśnieniach rozdziałów 75074,
75633, 80140 i 80153

W związku z nowelizacją przepisów PrOśw oraz OświatU, wprowadzoną przez
ZmPrOśw18, zmianie uległa nazwa rozdziału 80140 oraz objaśnienia do roz-
działu 80153. Ponadto z uwagi na wejście w życie ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy
o Karcie Polaka (Dz.U. poz. 1095) zmianie uległa nazwa rozdziału 75074. Zmodyfiko-
wano również nazwę rozdziału 75633. Aktualne oraz zmienione brzmienie nazw tych
rozdziałów zaprezentowano w tabeli 2 (pogrubioną czcionką zaznaczono nowe lub zmie-
nione nazwy rozdziałów oraz ich objaśnień).

Tabela 2. Zmiany brzmienia nazw i objaśnień rozdziałów wprowadzone do KlasBudżR

Brzmienie obowiązujące do 31.12.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.1.2020 r.

75074 „Rada do Spraw Polaków na Wscho-
dzie”

75074 „Działalność Rady do Spraw Polaków
poza Granicami Kraju”

75633 „Wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych od dochodów zagranicznej
spółki kontrolowanej”

75633 „Wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych od dochodów zagranicznej jed-
nostki kontrolowanej”

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego i ośrodki do-
kształcania i doskonalenia zawodowego”

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia zawodowego”

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bez-
płatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz
wydatki związane z zapewnieniem prawa do
bezpłatnego dostępu do podręczników, ma-

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bez-
płatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wy-
datki związane z zapewnieniem prawa do bez-
płatnego dostępu do podręczników, materiałów
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teriałów edukacyjnych lub materiałów ćwicze-
niowych uczniom szkół podstawowych, szkół
artystycznych realizujących kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów,
klas dotychczasowego gimnazjum prowadzo-
nych w szkołach innego typu i szkół artystycz-
nych realizujących kształcenie ogólne w za-
kresie dotychczasowego gimnazjum, a także
uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych,
o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn.
zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5
pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które
umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształce-
nia w zakresie szkoły podstawowej lub dotych-
czasowego gimnazjum

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
uczniom szkół podstawowych, szkół artystycz-
nych realizujących kształcenie ogólne w zakre-
sie szkoły podstawowej, a także uczniom 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 2018 r. poz. 996, z późn.
zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8
ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe,
które umożliwiają uczniom uzupełnienie wy-
kształcenia w zakresie szkoły podstawowej

3.2. Zmiany w rozdziale 05004 i 72002

W związku z wejściem w życie 1.1.2019 r. ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o ry-
bołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2340) zmianie uległa na-
zwa rozdziału 05004 „Inspektoraty rybołówstwa morskiego” – obecnie jest to rozdział
05004 „Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego”. Ustawa tworzy nowy centralny
organ administracji rządowej, czyli Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, który
zastąpi działających dotychczas trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego
w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Nowy organ będzie wykonywał swoje obowiązki przez
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej przez GUS analizy zadań realizowanych przez
urzędy statystyczne uchylono rozdział 72002 „Inne jednostki usług informatycznych”.
Ma to związek ze zmianą sposobu realizacji zadań przez jednostki służb statystyki pu-
blicznej. Urzędy statystyczne nie posiadają w swojej strukturze wydzielonych jednostek
usług informatycznych. Zadania informatyczne realizowane przez urzędy mają głównie
charakter wspierający dla ich działalności administracyjnej wynikającej z StatPublU, za-
tem te zadania klasyfikuje się wyłącznie w dziale 750 „Administracja publiczna”.

4. Utworzenie nowych paragrafów z mocą obowiązującą
od 1.1.2019 r.

4.1. Utworzenie nowego paragrafu 017

W związku z wejściem w życie ZmPDOFizPrOrdPU18 utworzono nowy § 017 „Wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z niezrealizowanych zysków”
wraz z objaśnieniami w brzmieniu: „Paragraf ten obejmuje wpłaty z tytułu podatku od
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dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie art. 30da–di ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

4.2. Utworzenie nowych paragrafów do klasyfikowania spłat
długu JST dokonywanych wydatkami bieżącymi lub wydatkami
majątkowymi – paragraf 492 oraz 615

Zmieniony przez ZmFinPubU19 przepis art. 243 ust. 1 FinPubU skutkował objęciem li-
mitem spłaty zobowiązań JST – nie tylko, jak dotychczas, kredytów i pożyczek, lecz także
wszystkich innych zobowiązań dłużnych, które – nie będąc emisją papierów wartościo-
wych – wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Zobo-
wiązania zaliczane do tytułu dłużnego „Kredyt i pożyczki”, inne niż kredyt i pożyczka, są
spłacane wydatkami. W związku z tym konieczne było wyodrębnienie nowych paragra-
fów wydatkowych – zarówno bieżących, jak i majątkowych.

Dla wyodrębnienia w budżetach JST spłat długu wydatkami bieżącymi utworzono § 492
„Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego
– kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” wraz z objaśnieniami
w brzmieniu: „Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych
do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki”.

Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego „Kredyty i pożyczki”, inne niż kredyt i po-
życzka, są niekiedy spłacane wydatkami majątkowymi. W związku z tym konieczne było
wyodrębnienie nowych paragrafów wydatków majątkowych poprzez utworzenie § 615
„Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zalicza-
nych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych”. Objaśnienia do paragrafu zostały dodane w brzmieniu: „Para-
graf ten obejmuje wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłuż-
nego – kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki”.

4.3. Utworzenie nowego paragrafu 804

Na skutek zmian zakresu stosowania art. 72 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 1a FinPubU,
spowodowanych przepisami ZmFinPubU19, limit spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1
FinPubU w zakresie pozycji „O” obejmować ma nie tylko aktualne do zapłaty w danym
roku odsetki od kredytów, pożyczek oraz dyskonto od papierów wartościowych, lecz
także inne wydatki na obsługę długu (np. prowizje od zawartych umów). To dotyczy
również objęcia limitem z art. 243 ust. 1 FinPubU kosztów obsługi długu od innych, niż
kredyty i pożyczki, zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z art. 72 ust. 1 pkt 2 w zw.
z ust. 1a FinPubU.

W celu wyodrębnienia wydatków z tytułu kosztów obsługi długu JST spłacanego wydat-
kami bieżącymi lub majątkowymi utworzono nowy wydatkowy § 804 „Obsługa zobowią-
zań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i po-
życzki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” wraz z objaśnieniami w brzmieniu:
„Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu
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dłużnego – kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki – niezależnie od terminu za-
ciągnięcia zobowiązania”.

5. Utworzenie nowych i modyfikacja istniejących
paragrafów z mocą obowiązującą od 1.1.2020 r., które
będą miały zastosowanie do projektów budżetów JST
na rok 2020

5.1. Utworzenie nowego przychodowego paragrafu 905

Zmieniony przez ZmFinPubU19 przepis art. 217 ust. 2 FinPubU rozszerza i zarazem mo-
dyfikuje dotychczasowe źródła finansowania deficytu budżetu JST. W związku z wpro-
wadzonymi zmianami konieczne było wyodrębnienie nowych paragrafów przychodo-
wych określających źródła finansowania deficytu przewidzianych w znowelizowanym
art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU. W tym celu utworzony został § 905 „Przychody jednostek
samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bie-
żącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach”.

5.2. Utworzenie nowego przychodowego paragrafu 906

Rozszerzenie źródła finansowania deficytu budżetu JST – wprowadzone zapisami zmie-
nionego (przez ZmFinPubU19) brzmienia art. 217 ust. 2 FinPubU spowodowało wyod-
rębnienie nowych paragrafów przychodowych określających źródła finansowania wska-
zane w znowelizowanym art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU. W celu agregacji nowych pozycji
przychodów budżetu JST utworzono § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorial-
nego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fi-
nansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowa-
nego z udziałem tych środków”.

5.3. Utworzenie nowego przychodowego paragrafu 907

Przepis art. 243 ust. 3b FinPubU, dodany przez ZmFinPubU19, umożliwia dokonanie re-
strukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu JST. Efektem tych zmian będzie zwiększenie
oszczędności umożliwiających dokonywanie nowych wydatków przez JST. Uwolnione
w ten sposób środki finansowe w kolejnych latach mogą zostać przeznaczone przez JST
np. na inwestycje. W ślad za dokonanymi zmianami konieczne stało się dysponowanie
przez RIO informacją o mającej miejsce restrukturyzacji i wcześniejszej spłacie długu.
Informacje uzyskane z dodanego paragrafu przychodów będą przydatne w procesie we-
ryfikacji wyłączeń z ograniczeń w limicie spłaty, ponieważ pozwolą na zidentyfikowa-
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nie przepływów związanych zarówno z zaciąganiem przychodów na spłatę wcześniej-
szych zobowiązań, jak i z samą spłatą zobowiązań. W celu agregacji odpowiednich ka-
tegorii przychodów utworzono § 907 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościo-
wych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” wraz z objaśnieniami w brzmieniu:
„Paragraf ten obejmuje przychody przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia w for-
mie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia”.

5.4. Dodanie objaśnień do przychodowego paragrafu 957

Na skutek wyodrębnienia nowych kategorii przychodów w art. 217 ust. 2 FinPubU, nie-
zbędne stało się zawężenie dotychczasowego zakresu przychodów zaliczanych do § 957
„Nadwyżki z lat ubiegłych”. Ten paragraf otrzymał objaśnienia modyfikujące jego dotych-
czasowy zakres: „W paragrafie tym jednostki samorządu terytorialnego wykazują niewy-
korzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniej-
szone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustaw”. Zawężenie zakresu zasto-
sowania § 957 stanie się aktualne począwszy od projektów budżetów JST na 2020 r.

5.5. Utworzenie nowego rozchodowego paragrafu 965

Dodany przez ZmFinPubU19 przepis art. 243 ust. 3b FinPubU umożliwia dokonanie re-
strukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu JST. Informacje uzyskane z budżetu JST o za-
stosowaniu nowego paragrafu rozchodów będą przydatne dla RIO w procesie weryfika-
cji wyłączeń z ograniczeń w limicie spłaty, ponieważ począwszy od projektu budżetu
na 2020 r. pozwolą na zidentyfikowanie przepływów związanych zarówno z zaciąga-
niem przychodów na spłatę wcześniejszych zobowiązań (nowy § 907), jak i rozchodów
ze spłaty zobowiązań (nowy § 965). W tym celu został utworzony § 965 „Wcześniej-
sza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego” wraz z objaśnieniami
w brzmieniu: „Paragraf ten obejmuje rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłuże-
nia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia, w szczególności poprzez za-
ciągnięcie nowego długu”.

5.6. Utworzenie nowego dochodowego paragrafu 022

Początkowo podatek od wydobycia niektórych kopalin obejmował wyłącznie wydobycie
miedzi oraz srebra. Wraz z wejściem w życie SpecjPodWęglU począwszy od 1.1.2016 r.
opodatkowaniem objęto dodatkowo wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Równo-
cześnie przewidziano, że podatek od wydobycia tych dwóch kopalin będzie pobierany od
1.1.2020 r. W związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 PodKopalinyU utworzono § 022 „Wpływy
z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziem-
nego”.
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5.7. Utworzenie nowego dochodowego paragrafu 016

W związku z koniecznością poboru specjalnego podatku węglowodorowego, który zgod-
nie z przepisem art. 35 SpecjPodWęglU ma być płacony od przychodów uzyskanych po
1.1.2020 r., w celu agregacji tej kategorii aktywów utworzono § 016 „Specjalny podatek
węglowodorowy”.

6. Inne zmiany w układzie paragrafów dochodów
z załącznika Nr 3 do KlasBudżR
W związku z wejściem w życie ZmPDOFizPrOrdPU18 modyfikacji uległa nazwa i zakres
§ 015 i § 020. Ponadto w związku z wejściem w życie PrzekszUżytkWieczU18 nadano
nowe brzmienie nazwie § 076, który znajdzie również zastosowanie do oznaczenia wpły-
wów od osób prawnych. Wprowadzono również modyfikacje w § 216 i 644, które zwią-
zane są z przyznawaniem świadczeń rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne
domy dziecka, a także placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego. Zaktu-
alizowane nazwy i zakres stosowania tych paragrafów zaprezentowano w tabeli 3 (po-
grubioną czcionką zaznaczono nowe lub zmienione brzmienie paragrafów oraz ich obja-
śnień).

Tabela 3. Zmiany brzmienia paragrafów dochodów wprowadzone do załącznika Nr 3
KlasBudżR

Brzmienie obowiązujące do 31.12.2018 r. Brzmienie obowiązujące od 1.1.2019 r.

076 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego oso-
bom fizycznym w prawo własności”

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

Brzmienie obowiązujące do 30.6.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.7.2019 r.

216 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na zadania bieżące z zakresu administra-
cji rządowej zlecone powiatom, związane z reali-
zacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc pań-
stwa w wychowywaniu dzieci”

216 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na zadania bieżące z zakresu administra-
cji rządowej zlecone powiatom, związane z re-
alizacją dodatku wychowawczego, dodatku do
zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wyso-
kości świadczenia wychowawczego stanowią-
cych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”

Brzmienie obowiązujące do 31.12.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.1.2020 r.

015 „Wpływy z podatku od wydobycia niektó-
rych kopalin”

015 „Wpływy z podatku od wydobycia niektó-
rych kopalin w zakresie miedzi i srebra”

020 „Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych od dochodów zagranicznej spółki
kontrolowanej”

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

Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, o którym mowa
w art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych

7. Pozostałe zmiany w układzie paragrafów wydatków
z załącznika Nr 4 do KlasBudżR
Zmianie uległo brzmienie innych jeszcze paragrafów wydatkowych z załącznika Nr 4
KlasBudżR.

Dotychczasowe § 250 i 252 obejmowały swoim zakresem wydatki budżetu państwa
z tytułu subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego,
tj. środki, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 PrSzkolWyżN. Subwencje dla podmiotów
Sieci Łukasiewicz (§ 250) mają być przeznaczane na działalność bieżącą instytutów Sieci
(art. 365 pkt 2a PrSzkolWyżN) oraz na bieżące koszty działalności Centrum Łukasiewicz
(art. 365 pkt 13 lit. d PrSzkolWyżN). Zmiana nazwy paragrafów wydatków i odwoła-
nie do przepisu art. 371 ust. 1 PrSzkolWyżN, w objaśnieniach do § 250 i § 252) pozwo-
liło na bardziej przejrzyste klasyfikowanie w § 252 wszystkich subwencji dla podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które należą do sektora finansów publicznych,
w § 250 subwencji dla podmiotów szkolnictwa wyższego nienależących do sektora finan-
sów publicznych.

W wyniku wejścia w życie ZmFinPubU19 zmieniona została nazwa § 498. Aktualizacja
brzmienia § 498 wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniego paragrafu przewi-
dującego zwroty z tytułu rozliczeń w ramach środków z pomocy udzielanej przez pań-
stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zmieniono również nazwy § 216 i 644. Zmiana wynikała z przyznania świadczeń ro-
dzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówkom opiekuń-
czo-wychowawczym typu rodzinnego. Zmianę nazw tych paragrafów zaprezentowano
w tabeli 4 (pogrubioną czcionką zaznaczono nowe lub zmienione brzmienie paragrafów
oraz ich objaśnień).

Tabela 4. Zmiany brzmienia paragrafów wydatków oraz objaśnień wprowadzone do za-
łącznika Nr 4 KlasBudżR

Brzmienie obowiązujące do 31.3.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.4.2019 r.

250 „Subwencja z budżetu na utrzymanie i roz-
wój potencjału dydaktycznego i badawczego dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych”
W paragrafie tym ujmuje się subwencje z bu-
dżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych, na zadania określone

250 „Subwencje z budżetu dla podmiotów sys-
temu szkolnictwa wyższego i nauki, niezalicza-
nych do sektora finansów publicznych”
W paragrafie tym ujmuje się subwencje z bu-
dżetu, o których mowa w art. 371 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkol-
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w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce, niezaliczane do paragrafu 252

nictwie wyższym i nauce, dla jednostek niezali-
czanych do sektora finansów publicznych

252 „Subwencja z budżetu na utrzymanie i roz-
wój potencjału dydaktycznego i badawczego dla
jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych”
W paragrafie tym ujmuje się subwencje z bu-
dżetu 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 na-
uce, niezaliczane do paragrafu 250

252 „Subwencje z budżetu dla podmiotów sys-
temu szkolnictwa wyższego i nauki, zalicza-
nych do sektora finansów publicznych”
W paragrafie tym ujmuje się subwencje z bu-
dżetu, o których mowa w art. 371 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, dla jednostek zalicza-
nych do sektora finansów publicznych

Brzmienie obowiązujące do 30.6.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.7.2019 r.

216 „Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu admi-
nistracji rządowej zlecone powiatom, związane
z realizacją dodatku wychowawczego oraz do-
datku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”

216 „Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu admi-
nistracji rządowej zlecone powiatom, związane
z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku
do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wyso-
kości świadczenia wychowawczego stanowią-
cych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”

644 „Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej zlecone powia-
tom, związane z realizacją dodatku wychowaw-
czego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty
stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci”

644 „Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej zlecone po-
wiatom, związane z realizacją dodatku wycho-
wawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty
oraz dodatku w wysokości świadczenia wy-
chowawczego stanowiących pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci”

Brzmienie obowiązujące do 31.12.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.1.2020 r.

498 „Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Eu-
ropejską”
W paragrafie tym ujmuje się m.in. wydatki
z tytułu zwrotu środków do Komisji Europej-
skiej oraz do budżetu państwa, przeznaczonych
na realizację przedsięwzięć w ramach danego
programu finansowanego ze środków bezzwrot-
nych pochodzących z UE, w tym w ramach pro-
gramów i projektów finansowanych ze środków
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

498 „Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Eu-
ropejską oraz z państwami członkowskimi Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA)
W paragrafie tym ujmuje się m.in. wydatki
z tytułu zwrotu środków do Komisji Europej-
skiej oraz do budżetu państwa, przeznaczonych
na realizację przedsięwzięć w ramach danego
programu finansowanego ze środków bezzwrot-
nych pochodzących z UE, w tym w ramach pro-
gramów i projektów finansowanych ze środ-
ków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
ności, a także środków z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
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8. Zmiany w układzie pozycji do paragrafów załącznika
Nr 7 do KlasBudżR wchodzące w życie z mocą
obowiązującą od 1.1.2020 r.
W załączniku Nr 7 do KlasBudżR dokonano zmian w związku ze zidentyfikowaniem
w jednostkach budżetowych resortu obrony narodowej (RON) problemów wynikających
z możliwości błędnego kwalifikowania wydatków w zakresie należności żołnierzy peł-
niących służbę poza granicami państwa oraz świadczeń socjalno-bytowych. Zmiany mają
na celu dostosowanie występującej nomenklatury do nazw, terminów i sformułowań sto-
sowanych w obowiązujących przepisach stanowiących podstawę dokonywania wydat-
ków budżetowych w RON, tj. ŻołZawSłużbaU i aktach wykonawczych. Ponadto zmie-
rzają one do usystematyzowania wybranych rodzajowo wydatków do określonych grup
(paragrafów i pozycji), tj. w § 307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypła-
cane żołnierzom i funkcjonariuszom”.

Celem korekty było 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. Ponadto zmiana tych pozycji z § 307 miała na celu
ujednolicenie nomenklatury stosowanej w różnych aktach prawnych. Zmianę nazw tych
pozycji zaprezentowano w tabeli 5.

Tabela 5. Zmiany brzmienia pozycji wprowadzone do załącznika Nr 7 KlasBudżR

Brzmienie obowiązujące do 31.12.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.1.2020 r.

307004 „Należności pieniężne wypłacane żoł-
nierzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do
pełnienia służby poza granicami państwa
w składzie misji specjalnych organizacji między-
narodowych i w ramach ONZ”

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

307005 „Należności pieniężne wypłacane skie-
rowanym na przeszkolenie lub studiującym
za granicą”

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

Skutkiem powyższych zmian jest dodanie do § 307 pozycji 307018 „Należności pieniężne
przysługujące skierowanym na naukę za granicą”. Skierowanie 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 międzynarodowych lub sił wielonarodo-
wych, w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa – misji poko-
jowych, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu (Polskie Kontyngenty Wojskowe), w skła-
dzie jednostek wojskowych w celu udziału w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych,
akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych, a także w celu zabezpiecze-
nia funkcjonowania jednostki wojskowej i sprawowania działalności kontrolnej tej jed-
nostki.
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Kolejną zmianą jest zmiana nazwy pozycji 307009 na „Zasiłki na zagospodarowanie
i zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu przeniesienia” oraz pozycji 307015 na „Doda-
tek za rozłąkę oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w mie-
siącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem oraz codziennych do-
jazdów”. Celem tej korekty jest dostosowanie klasyfikacji wydatków do aktualnie obo-
wiązujących przepisów i wynikających z nich podziałów na grupy wydatków. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi należności dla żołnierzy, tj. ŻołZawSłużbaU
i aktami wykonawczymi, dodatek za rozłąkę umiejscowiony jest w grupie świadczeń so-
cjalno-bytowych, a nie jak przed zmianą ŻołZawodSłużbaU w grupie wydatków związa-
nych z przeniesieniami i osiedleniami żołnierzy. Zatem celowe było przeniesienie „na-
leżności za rozłąkę” z pozycji 307009 do pozycji 307015 oraz dodanie w objaśnieniach
zwrotu kosztów przejazdów i codziennych dojazdów, ponieważ te należności wynikają
z tego samego przepisu (obecnie zwrot tych kosztów nie widnieje w żadnej z pozycji kla-
syfikacji, co skutkuje przypisywaniem tego rodzaju wydatku do różnych pozycji księgo-
wych). Z kolei wykreślenie dopłat do wypoczynku z pozycji 307015 było podyktowane
faktem, że ta dopłata została zakwalifikowana do grupy innych świadczeń socjalno-by-
towych, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją są umiejscowione w pozycji 307016.
Zmianę nazw tych pozycji zaprezentowano w tabeli 6.

Tabela 6. Zmiany brzmienia paragrafów wprowadzone do załącznika Nr 7 KlasBudżR

Brzmienie obowiązujące do 31.12.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.1.2020 r.

307009 „Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki
osiedleniowe, ryczałt z tytułu przeniesienia oraz
należności za rozłąkę”

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

307015 „Dopłaty do wypoczynku” 307015 „Dodatek za rozłąkę oraz zwrot kosz-
tów przejazdów odbywanych nie częściej niż
raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania
członka rodziny i z powrotem oraz codziennych
dojazdów”

Kolejne zmiany dotyczą należności za służby dyżurne. Przed zmianami należność
za służby dyżurne była umiejscowiona w pozycji 307014 klasyfikacji, jako dodatkowe
wynagrodzenie za czynności powierzone wykraczające poza zwykłe obowiązki służ-
bowe żołnierzy, zgodnie z § 3 pkt 1b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z 7.4.2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodze-
nia (Dz.U. poz. 1141 ze zm.). Zatem zasadne było wyłączenie tego wydatku z pozycji
307014 i przeniesienie do grupy wydatków związanych z powierzeniem czynności wy-
kraczających poza zwykłe obowiązki służbowe, obok takich czynności, jak dyżury bo-
jowe, dyżury poszukiwawczo-ratownicze, dyżury medyczne, zajęcia dydaktyczne, loty
próbne i inne wymienione w tym przepisie. Zmiany nazw tych pozycji zaprezentowano
w tabeli 7.
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Tabela 7. Zmiany brzmienia paragrafów wprowadzone do załącznika Nr 7 KlasBudżR

Brzmienie obowiązujące do 31.12.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.1.2020 r.

307014 „Pozostałe należności, w tym w szcze-
gólności: za służby dyżurne oraz wypłaty doko-
nywane na rzecz twórców wynalazków, projek-
tów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych”

307014 „Pozostałe należności, w tym w szcze-
gólności: wypłaty dokonywane na rzecz twór-
ców wynalazków, projektów racjonalizatorskich
i wzorów użytkowych”

Dodatkowo dodano pozycje 307019 „Dodatkowe wynagrodzenie: za czasowe pełnienie
obowiązków służbowych, wykonanie czynności powierzonych, w tym za służby dyżurne”
i 307020 „Dodatkowe wynagrodzenie rzeczników dyscyplinarnych” oraz uchylono pozy-
cje 417003 i 417004.

Kolejne zmiany wynikały z potrzeby przeniesienia wydatków związanych z dodatkowym
wynagrodzeniem (417003 i 417004) z § 417 do § 307. Zmiana ma charakter porządkowy,
a jej celem jest właściwe zgrupowanie wydatków różnych pod względem nazewnictwa,
jednak zbieżnych co do ich charakteru. Trudno bowiem zaliczyć ten katalog należności
do wynagrodzeń bezosobowych. Wynagrodzenia bezosobowe są wypłacane 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 za-
dania wynikające z zajmowanych stanowisk służbowych żołnierz obligatoryjnie nabywa
prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Nie ma zatem mowy o jakiejkolwiek uznanio-
wości ze strony powierzającego daną czynność co do samej wypłaty należności. Ponadto
przełożony powierzający daną czynność jest do niej niejako przymuszony, gdyż ten obo-
wiązek wynika z konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania danej jednostki.
Dodane zostały pozycje:

1) 307018 „Należności pieniężne przysługujące skierowanym na naukę za granicą”,
2) 307019 „Dodatkowe wynagrodzenie: za czasowe pełnienie obowiązków służbo-

wych, wykonanie czynności powierzonych, w tym za służby dyżurne”,
3) 307020 „Dodatkowe wynagrodzenie rzeczników dyscyplinarnych”.

Ponadto zmianie uległa nazwa pozycji 307016. Zgodnie z art. 68 ust. 6 ŻołZawSłużbaU
żołnierzowi zawodowemu przysługuje (w określonych przypadkach) dodatek za roz-
łąkę, zwrot kosztów przejazdów, codziennych dojazdów oraz inne świadczenia so-
cjalno-bytowe. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 30.4.2010 r. w sprawie
świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 565 ze zm.) także
użyto pojęcia „inne świadczenia socjalno-bytowe” (§ 1 pkt 3). W związku z tym niezbędna
była zmiana opisu pozycji 307016 klasyfikacji z „pozostałych świadczeń socjalno-byto-
wych” na „inne świadczenia socjalno-bytowe”. Zmiany nazw tych paragrafów zaprezen-
towano w tabeli 8.
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Tabela 8. Zmiany brzmienia paragrafów wprowadzone do załącznika Nr 7 KlasBudżR

Brzmienie obowiązujące do 31.12.2019 r. Brzmienie obowiązujące od 1.1.2020 r.

307016 „Pozostałe świadczenia socjalno-by-
towe”

307016 „Inne świadczenia socjalno-bytowe”

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  2 1 7,  a r t.   2 4 3  F i n P u b U,
•  K l a s B u d ż R.


