
UZASADNIENIE 

 
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240, z późn. zm.), w art. 39 ust. 1 stanowi, Ŝe dochody publiczne, wydatki 
publiczne i przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środki, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, klasyfikuje się, z zastrzeŜeniem ust. 2, według: 

1) działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności; 
2) paragrafów – określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 

 Zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
4, oraz rozchody, o których mowa w art. 6 ust. 2, klasyfikuje się według paragrafów 
określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu. 

Na podstawie upowaŜnienia zawartego w art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy 
o  finansach publicznych, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 2 marca 2010 r., 
opublikowanym w Dz. U. Nr 38, poz. 207, ustalił szczegółową klasyfikację dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych. 

Niniejsze rozporządzenie jest pierwszą zmianą tego aktu prawnego. 

 Proponowane zmiany wynikają z: 

1)  konieczności uwzględnienia regulacji prawnych wprowadzonych w ustawie z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 oraz Nr 151, poz. 1014). 
Przepis art. 63 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie wprowadził w art. 5 pkt 
10 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o  działach administracji rządowej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr  65, poz. 437, z  późn. zm.) zmianę nazewnictwa działu w brzmieniu 
„kultura fizyczna i sport” na brzmienie „kultura fizyczna”. W świetle bowiem art. 2 
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie elementami składowymi kultury 
fizycznej stały się: sport, wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa. 
W konsekwencji tak przyjętej systematyki pojęciowej minister dotychczas 
odpowiedzialny za sprawy sportu stanie się ministrem właściwym do spraw kultury 
fizycznej. PowyŜsze regulacje ustawowe wymagają dokonania zmian 
w terminologii stosowanej w klasyfikacji budŜetowej (zmiany w załącznikach nr 1, 
2 i 4 do rozporządzenia); 

2)   konieczności uwzględnienia w wybranych działach klasyfikacji budŜetowej 
rozdziałów, umoŜliwiających klasyfikowanie dochodów, które do dnia 31 grudnia 
2010 r. stanowiły przychody zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych oraz 
dochody własne jednostek budŜetowych, a od 1 stycznia 2011 r. będą dochodami 
budŜetu państwa. PowyŜsze umoŜliwi precyzyjne wskazanie poziomu dochodów 
państwowych jednostek budŜetowych, które wykonywać będą zadania dotychczas 
realizowane przez wskazane gospodarstwa pomocnicze bądź zadania 
finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. 
Jednostkom tym mogą zostać zwiększone wydatki budŜetowe proporcjonalnie do 
przyrostu uzyskiwanych dochodów. W latach 2011 i 2012 – zgodnie z art. 94 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) – tworzy się w budŜecie 
państwa rezerwę celową przeznaczona na ww. wydatki. Z tego względu rozdziały 
te będą obowiązywały czasowo, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2012 r. (zmiany w załączniku 2 do rozporządzenia);  
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3)   konieczności uwzględnienia, w związku z treścią art. 23 pkt 5 oraz art. 90 ust. 1 
pkt 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, 
obowiązku likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r. Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Wobec powyŜszego w projekcie rozporządzenia z dniem 1 stycznia 
2011  r. uchyla się rozdział „01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”.  
Jednocześnie z uwagi na fakt, iŜ zgodnie z art. 23 pkt 4 wymienionej ustawy, 
wprowadzającej z dniem 1 stycznia 2011 r. zmiany w ustawie z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, 
z późn. zm.) dotychczasowe zadania realizowane przez Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych, m.in. w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości 
gruntów rolnych, z gromadzonych dochodów związanych z wyłączeniem z 
produkcji gruntów rolnych, staną się zadaniami własnymi samorządu 
województwa, a wspomniane dochody – dochodami budŜetu województwa, 
dodatkowo wprowadza się odrębny rozdział „01042 Wyłączenie z produkcji 
gruntów rolnych”, umoŜliwiający klasyfikowanie środków finansowych jednostek 
realizujących od roku 2011 zadania wymienionego funduszu (zmiany w załączniku 
2 do rozporządzenia); 

4) konieczności uwzględnienia regulacji prawnych wprowadzonych w ustawach: 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617) 
oraz z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619).  

 Zgodnie z ustawą o Narodowym Centrum Nauki utworzony został nowy podmiot 
organizacyjny, powołany w celu wspierania działalności naukowej w  zakresie 
badań podstawowych. Narodowe Centrum Nauki będzie działało jako agencja 
wykonawcza. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk w art. 78 wprowadza zmiany 
w zakresie finansowania z  budŜetu państwa działalności Akademii. Środki dla 
PAN pochodzące z budŜetu państwa obligatoryjnie klasyfikowane będą w dziale 
730 – Nauka. PAN będzie otrzymywała z budŜetu państwa dotacje na pokrycie 
kosztów działalności oraz realizowane zadania, obejmujące zarówno środki na 
działalność organów i korporacji uczonych PAN, jak i dla pomocniczych jednostek 
naukowych i innych jednostek organizacyjnych działających w strukturze tego 
podmiotu. W świetle powyŜszego zachodzi potrzeba wyodrębnienia w dziale 730 
– Nauka rozdziałów, w których będą ujmowane środki przekazywane dla Polskiej 
Akademii Nauk oraz dla Narodowego Centrum Nauki.  

 Przyjęcie powyŜszego rozwiązania uzasadnia konieczność uchylenia istniejących 
w klasyfikacji budŜetowej w dziale 750 – Administracja publiczna rozdziałów: 
„75004 Kancelaria Polskiej Akademii Nauk”, „75066 Komitety naukowe Polskiej 
Akademii Nauk” oraz „75067 Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej 
Akademii Nauk”, będących konsekwencją obowiązywania dotychczasowych 
regulacji prawnych (zmiany w załączniku 2 do rozporządzenia); 

5)  potrzeby doprecyzowania brzmienia rozdziału „75416 StraŜ Miejska” w celu 
moŜliwości planowania i klasyfikowania wydatków równieŜ na straŜ gminną – 
nowe brzmienie „75416 StraŜ gminna (miejska)” (zmiana w załączniku nr 2); 

6)   konieczności dostosowania brzmienia rozdziałów dotyczących wpływów z tytułu 
podatku akcyzowego, tj. rozdziału „75628 Wpływy z podatku akcyzowego od 
olejów smarowych” do zmian wprowadzanych ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 151, poz. 1013) oraz rozdziału „75613 Wpływy z podatku akcyzowego 
od pozostałych wyrobów akcyzowych”, w związku z brzmieniem art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, z późn. zm.) – (zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia); 
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7)  uwzględnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 maja 
2010 r. w sprawie C-311/09, zgodnie z którym podmioty mające siedzibę lub stałe 
miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza 
terytorium kraju, świadczące na terytorium kraju usługi międzynarodowego 
przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami 
zarejestrowanymi poza terytorium kraju zobowiązane są do rozliczania podatku 
VAT na zasadach ogólnych, a nie jak dotychczas w sposób określony w rozdziale 
10 § 34 ust. 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.). PowyŜsze oznacza konieczność 
uchylenia obecnie obowiązującego w dziale „756 Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z  ich poborem” rozdziału „75649 Wpłaty z podatku od towarów 
i usług od przewozu osób z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej usług międzynarodowego transportu drogowego pobrane przez urzędy 
celne” (zmiana w załączniku nr 3 do rozporządzenia); 

8)  potrzeby uwzględnienia zmian wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2010 r. 
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w zakresie moŜliwości klasyfikowania 
przekazywanej przez gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska do 
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska nadwyŜki przychodów, o których 
mowa w art. 404 ust. 1 ww. ustawy – objaśnienia do rozdziału „90019 Wpływy 
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska” i paragrafu wydatków „296 Przelewy redystrybucyjne” (zmiany 
w załączniku nr 2 i 4 do rozporządzenia); 

9)   potrzeby doprecyzowania sposobu ujmowania w klasyfikacji środków 
pochodzących z budŜetu środków europejskich. Zmiana objaśnień do cyfry „7” 
wskazywać będzie jednoznacznie, iŜ cyfra ta będzie miała zastosowanie 
wyłącznie do płatności w ramach budŜetu środków europejskich. W związku 
z  powyŜszym, inne dochody i wydatki dotychczasowo klasyfikowane 
w  paragrafach z czwartą cyfrą „7” np. dochody przekazane jednostkom sektora 
finansów publicznych na pokrycie kosztów operacyjnych bądź wydatki 
niekwalifikowane związane z realizacją programów oraz koszty operacyjne 
związane z wydatkami dotyczącymi zamknięcia programów w ramach NPR 2004-
2006, powinny być klasyfikowane w paragrafach z czwartą cyfrą „0” (zmiany 
w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia); 

10)   potrzeby doprecyzowania objaśnień do paragrafu dochodowego „014 Podatek od 
towarów i usług”, wynikającej z dotychczasowej praktyki stosowania tego 
paragrafu przez jednostki samorządu terytorialnego, poprzez wskazanie, iŜ nie ma 
on zastosowania do dochodów jednostek samorządu terytorialnego (zmiany 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia); 

11) doprecyzowania brzmienia paragrafów dochodowych 271 i 630 w celu 
skorelowania ich brzmienia z analogicznymi paragrafami po stronie wydatkowej 
(zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia); 

12)  doprecyzowania objaśnień do paragrafów dochodowych „853 Środki pochodzące 
z budŜetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów 
i projektów” i „854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  oraz 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w celu podkreślenia, iŜ 
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bezwzględnie nie mają one zastosowania do jednostek samorządu terytorialnego 
(zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia); 

13) potrzeby wprowadzenia paragrafów wydatkowych 236 i 619 w brzmieniu: „236 
Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego” i „619 
Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego”, 
umoŜliwiających jednostkom samorządu terytorialnego klasyfikowanie dotacji 
celowych przekazywanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań, a takŜe 
na dofinansowanie inwestycji związanych z ich realizacją, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) – (zmiany w załączniku nr 4 
do rozporządzenia); 

14)  uwzględnienia w objaśnieniach do paragrafu „303 RóŜne wydatki na rzecz osób 
fizycznych” formułowanych przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeb 
umoŜliwiających precyzyjne zaklasyfikowanie wydatków związanych ze zwrotem 
kosztów podróŜy radnym jednostek samorządu terytorialnego (zmiana 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia); 

15)   potrzeby rozszerzenia zakresu przedmiotowego paragrafu „497 Nierozliczone 
środki budŜetowe przekazane jednostkom budŜetowym mającym siedziby poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej na finansowanie wydatków” o jednostki 
wojskowe biorące udział w operacjach poza granicami państwa w ramach 
Polskich Kontyngentów Wojskowych, umoŜliwiając w ten sposób zaklasyfikowanie 
nierozliczonych środków budŜetowych (zmiana w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia); 

16) potrzeby umoŜliwienia odrębnego klasyfikowania przez jednostki samorządu 
terytorialnego kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji 
komunalnych), w zakresie wprowadzenia paragrafu wydatków „809 Koszty emisji 
samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” (zmiana 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia); 

17)  potrzeby uwzględnienia w katalogu paragrafów przychodów paragrafu 
w brzmieniu „950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, 
umoŜliwiającego zaklasyfikowanie wolnych środków, o których mowa 
w  przywołanym w nazwie paragrafu przepisie ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. 
o finansach publicznych, jako jednego z elementów przychodów jednostki 
samorządu terytorialnego umoŜliwiającego finansowanie deficytu budŜetu 
jednostki samorządu terytorialnego (zmiana w załączniku nr 5 do rozporządzenia); 

18) konieczności wprowadzenia w załączniku nr 7 do rozporządzenia zmian 
porządkowych, dostosowujących kategorie wydatków ponoszonych na 
wewnętrzne potrzeby przez jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony 
Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części 
budŜetowych w zakresie działu „752-Obrona narodowa” do rozwiązań prawnych w 
zakresie paragrafów wydatków 401, 402 i 442, określonych w  załączniku nr 4 – 
Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 2 marca 2010 r., jak równieŜ paragrafu „623 Dotacje celowe z 
budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
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zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych” oraz dodatkowych pozycji w nim, umoŜliwiających ścisłe 
rozgraniczenie dotacji przeznaczonych odpowiednio na inwestycje bądź zakupy 
inwestycyjne (zmiany w załączniku nr 7 do rozporządzenia). 

 
 Niniejsze rozporządzenie Ministra Finansów nie powoduje skutków finansowych 
dla budŜetu państwa.  

Mając na uwadze, iŜ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620) 
przepisy dotyczące gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk, określone w 
ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, wchodzą w Ŝycie z dniem 
1 stycznia 2011 r., a przepisy dotyczące zasad finansowania Narodowego Centrum 
Nauki będą miały zastosowanie równieŜ od roku budŜetowego 2011, jak równieŜ 
przepisy ustawy z  dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie wchodzą w Ŝycie po upływie 3 
miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 16 października 2010 r. i de facto w zakresie 
klasyfikacji budŜetowej dotyczą zmiany brzmienia dotychczasowej nomenklatury, bez 
istotnej korekty zakresu przedmiotowego, a takŜe to, iŜ pozostałe zmiany wprowadzane 
w rozporządzeniu mają przede wszystkim charakter doprecyzowujący dotychczas 
obowiązujące przepisy, proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w Ŝycie 
z  dniem 1 stycznia 2011 r., co pozostanie równieŜ w zgodności z zasadą rocznego 
obowiązywania ustawy budŜetowej. 

Uwzględniając fakt, iŜ powołanie w wybranych działach klasyfikacji budŜetowej 
nowych rozdziałów dotyczących klasyfikowania dochodów, które do dnia 31 grudnia 
2010 r. stanowiły przychody zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych, a takŜe 
dochodów własnych jednostek budŜetowych, które od 1 stycznia 2011 r. będą 
dochodami budŜetu państwa, będzie miało realne zastosowanie w 2011 i 2012 roku, do 
przepisów końcowych został wprowadzony przepis określający termin wygaśnięcia ich 
mocy obowiązującej. Zgodnie z nim przepisy § 1 pkt 2 lit. a obowiązują do dnia 31 
grudnia 2012 r. 

Jednocześnie w związku z okresem prac nad projektem ustawy budŜetowej na rok 
2011 i projektami uchwał budŜetowych przez jednostki samorządu terytorialnego, do 
treści przepisu końcowego wprowadza się równieŜ zastrzeŜenie, iŜ projektowane 
przepisy § 1 rozporządzenia będą miały zastosowanie w pracach planistycznych 
odpowiednio nad projektem ustawy budŜetowej na rok 2011 oraz projektów uchwał 
budŜetowych na rok 2011. 

Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

    Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących 
notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Z chwilą przekazania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych, 
projekt ten został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do art. 5 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). śaden z podmiotów w trybie przepisów 
powyŜszej ustawy nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: 

Klasyfikacja będzie stosowana przez jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych i w związku z tym rozporządzenie ma wpływ na podmioty wymienione 
w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Podmioty te mogą wykorzystywać klasyfikację w planowaniu, rachunkowości 
i sprawozdawczości, ale według szczegółowości określonej dla tych podmiotów 
w odrębnych przepisach. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji: 

Klasyfikacja jest narzędziem technicznym do prezentowania danych, nie stanowi 
materialnoprawnej podstawy do ustalania i pobierania dochodów oraz do 
dokonywania wydatków, jak równieŜ przepisy przedmiotowego aktu prawnego nie 
wykraczają poza prawnie uregulowane juŜ zagadnienia z zakresu spraw 
finansowych i w związku z tym rozporządzenie nie wymaga konsultacji społecznych, 
w tym równieŜ z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud Ŝet państwa 
i bud Ŝety jednostek samorz ądu terytorialnego: 

Zakres przedmiotowy rozporządzenia jest neutralny z punktu widzenia obciąŜeń 
jednostek sektora finansów publicznych oraz nie spowoduje zmniejszenia 
dochodów i zwiększenia wydatków budŜetu państwa i budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy: 

Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie wpłynie na polski rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjno ść gospodarki i przedsi ębiorczo ść, 
w tym na funkcjonowanie przedsi ębiorstw. 

Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie mają wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuacj ę i rozwój regionalny: 

Rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 


