


Program 

1. Omówienie zmian wprowadzonych do rozporządzenia o klasyfikacji 
budżetowej w 2015 r. dot. m.in. klasyfikowania wydatków związanych z 
realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży – nowe rozdziały: 80149, 80150, 
stosowania par. 419, zmiany w rozdziałach, nowe par. dochodów m.in. 
066,067, zmiany w objaśnieniach do paragrafów wydatkowych np.: 422, 423, 
424, 441, 442, 455 i 470, problem związany z par. 400 

2. Wskazówki dotyczące klasyfikowania faktur wielopozycyjnych 

3. Kiedy mamy do czynienia z zakupem materiału/wyposażenia, a kiedy z 
zakupem usług 

4. Omówienie problemów ze stosowaniem paragrafu 439 

4. Klasyfikowanie wydatków na inwestycje, modernizacje, remonty, 
konserwacje – jak je odróżniać. 



Akt zmieniający 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych 

Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 931 

wersja obowiązująca od 2015-07-16 

 



Wejście w życie 

Zmiany uwzględnia przy opracowywaniu projektu 
ustawy budżetowej oraz projektów uchwał 
budżetowych na rok 2016, natomiast 
klasyfikowanie środków stosować począwszy 
od dnia 1 stycznia 2016 r.  

Jedynie zmiany dot. paragraf "069 Wpływy z 
różnych opłat"  stosuje się od 1 kwietnia 2015 r. 



Uwzględnienie zmian w innych 
przepisach 

 73012 Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej 

 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe  

 75081 System powiadamiania ratunkowego  

 



Specjalna organizacja nauki... 

 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego 

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z 
realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, 
inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale „80105 
Przedszkola specjalne” 



80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 
zawodowych oraz szkołach artystycznych” dodaje się 
objaśnienia w brzmieniu: 

 W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z 
realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy w szkołach, inne niż 
klasyfikowane w rozdziałach: „80102 Szkoły podstawowe 
specjalne”, „80111 Gimnazja specjalne”, „80121 Licea 
ogólnokształcące specjalne”, „80124 Licea profilowane 
specjalne”, „80134 Szkoły zawodowe specjalne”. 



W ustawie o systemie oświaty 
Art. 71b. - [dzieci] wymagające stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy. 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nie 
wymagające nauki w szkołach specjalnych) - orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy 
kształcenia specjalnego (specjalną organizację nauki i metody 
pracy), z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym 
stopnia upośledzenia umysłowego 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 
dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym - Dziennik Ustaw 
rok 2015 poz. 1113 wersja obowiązująca od 2015-09-01 



Uwzględnienie nowej perspektywy 

 Rozdziały: 01041 Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, 05011 Program Operacyjny 
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 
oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 
2014–2020 

 zyskały nowe nazwy a objaśnienia 
uwzględniają nową perspektywę finansową 
2014-2020 



Kwestie geodezyjne 

 zmiana nazwy rozdziału 71012 z „Ośrodki 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” na 
„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 

 uchylono „71013 Prace geodezyjne i 
kartograficzne (nieinwestycyjne)”, „71014 
Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 



Nowe paragrafy dochodów 
 zmiany w nazwach niektórych paragrafów 

 Nowy 066 Wpływy z opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego - w paragrafie tym 
klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez 
gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej 
innej formie wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli 
publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.). 



Nowe paragrafy dochodów 
 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego - w paragrafie tym 
klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z 
wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych 
innych formach wychowania przedszkolnego, do których 
ustalania stosuje się odpowiednio art. 67a ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 068 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej - paragraf ten obejmuje 
opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332). 



Paragraf 400 
 400 „Grupa wydatków bieżących jednostki” 

 odrębne przepisy – nota budżetowa (rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej na rok 2016) 

 stosowanie jedynie w państwowych jednostkach w 
celu uelastycznieniu procesu planowania i 
wykonywania budżetu (w innej podziałce) 

 przy wykonaniu 421, 422, 426, 428, 430, 434, 436, 
438, 439, 440 – z odpowiednimi czwartymi cyframi 



Paragraf 419 

419 Nagrody konkursowe 

 

Paragraf ten obejmuje: 

 nagrody dla osób fizycznych,  

 osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych,  

w tym również zakup nagród rzeczowych 

 



Paragraf 439 
439 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone 
na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym 
mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej,  
z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych 
materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach 
realizowanych przez jednostkę remontów  
i inwestycji. 

kwestia opinii prawnych – w praktyce dość  
często w par. 430 



Paragraf 441 
 Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe 

pracowników, w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) – ponoszone przez pracodawcę 
i pracownika. 

 Paragraf ten ma również zastosowanie do, innych wydatków 
zaliczonych na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na 
podróże służbowe krajowe, np. zwrot kosztów za używanie przez 
pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach 
administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe 
pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez 
pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym 
miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz 
przeniesieniem do pracy w innej miejscowości. 



Paragraf 470 

 Niezależnie od rodzaju działalności 
szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również 
wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z 
tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, 
których przedmiotem są szkolenia 
pracowników. 

 Do kosztów szkoleń należy zaliczyć wszystkie 
koszty związane ze szkoleniem, w tym również 
ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i 
wyżywienia uczestników. 



Faktury wielopozycyjne 

 różny sposób wystawienia faktury przez 
kontrahentów nie daje podstaw do 
„rozklasyfikowania” poszczególnych pozycji 

 liczy się treść ekonomiczna, a nie forma 

 art. 65 Kodeksu cywilnego – zgodny zamiar 
stron 

 przykład dotyczący naprawy kserokopiarki z 
pozycją materiał – całość w par. 427, a nie w 
rozbiciu na materiał 421 i 430 za robociznę 



Materiał, wyposażenie a usługa 

 materiał zużywany jest w ciągu roku – ewentualnie 
pojawią się zapasy materiałów i mamy obowiązkowy 
spis z natury – stosujemy paragraf 421 

 wyposażenie to pozostałe środki trwałe (do 3500 zł), w 
tym niezależnie od wartości mogą być: książki i inne 
zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne; meble i 
dywany; inwentarz żywy – stosujemy paragraf 421 

 materiał i wyposażenie do produkt gotowy do zakupu 

 gdy zlecamy wykonanie pieczątki, szafy wnękowej – 
stosujemy paragraf 430 



Wydatki na ulepszenia i remonty 

 rozbieżność w definicji inwestycji – uor, ufp 

 pojęcie ulepszenia – uor: przebudowie, rozbudowie, 
modernizacji lub rekonstrukcji – konto 080 → 011 

 problem rozróżnienia remontu od rekonstrukcji 

 Klasyfikacja wydatku w par. 605 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych i 606 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych (środki trwałe 
niezaliczone do pierwszego wyposażenia pow 3500 zł 
amortyzowane stopniowo i nieamortyzowanych wg 
ustawy o CIT) 




