
„Lipcowe zmiany w rozporządzeniach 

Ministra Finansów”. 

 

 

Zmiany w klasyfikacji budżetowej, planach finansowych i sprawozdawczości budżetowej na 2019 r. 



PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych – 2018.1393 (722) 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych – 2018.1394 (723) 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej – 2018.1395 (721) 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 

 Wprowadzone zmiany dotyczą określenia sposobu grupowania 

paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego w 

odniesieniu do przepisów art. 236 ustawy o finansach publicznych. 

W ocenie Ministerstwa ma to zapewnić to jednolity sposób grupowania i 

prezentacji wydatków przez wszystkie jednostki.  

Przedmiotowa zmiana również jest spójna w tym zakresie z propozycjami, które 

zostały przedstawione przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

Zmiany wpisały się w pakiet zmian mających na celu uelastycznienie gospodarki 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Na potrzebę dokonania zmian 

wskazywały również wnioski z przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów 

analizy wśród jednostek samorządu terytorialnego.  
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 

 W powiązaniu ze zmianą rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2010 

r. w sprawie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 

jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1542) projektowane zmiany mają umożliwić 

jednostkom samorządu terytorialnego podejmowanie decyzji o 

szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w zakresie 

wydatków, swoich jednostek budżetowych. Jednocześnie wprowadzone 

zmiany nie będą miały wpływu na ciągłość danych dla potrzeb analiz 

historycznych, gdyż ewidencja wydatków jednostek budżetowych 

prowadzona będzie nadal, jak dotychczas, w pełnej szczegółowości 

(dział, rozdział, paragraf). 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 

 Zgodnie przepisami, które obowiązywały przed zmianą 

rozporządzenia plany finansowe samorządowych jednostek 

budżetowych sporządzane musiały być w szczegółowości dział, 

rozdział i paragraf. Taka szczegółowość planów wymagała 

dokonywania wielu zmian w trakcie roku budżetowego (zmiany te 

dotyczyły często kilku złotych i dokonywane były w tej samie grupie 

paragrafów). Dodatkowo kierownicy samorządowych jednostek 

budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planach 

finansowych, musieli o nich zawiadamiać zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego. Procedura ta była pracochłonna. 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 

 Możliwość sporządzania planów finansowych w mniejszej 

szczegółowości uprości proces planowania oraz uelastyczni 

wykonywanie budżetu jednostek. Zakłada się, iż ograniczenie 

konieczności dokonywania wielu decyzji o zmianach planu 

przenoszących wydatki pomiędzy paragrafami przyczyni się 

do zmniejszenia obciążeń jednostek w procesie realizacji 

budżetu. W wyniku przyjętych w zmian plany samorządowych 

jednostek budżetowych będą znacznie bardziej stabilne (rzadziej 

aktualizowane), a ich sporządzanie i zmiany będą mniej 

czasochłonne. 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 

Mając na uwadze wymogi unijne wiążące się z koniecznością 

bieżącej kontroli wysokości wyniku sektora instytucji rządowych 

i samorządowych (metodologia ESA”2010) i następnie jego 

planowania przez Ministerstwo Finansów, proponowane grupy 

paragrafów zostały tak stworzone aby, z jednej strony 

spełniały ww. wymogi, a drugiej strony by jak najbardziej 

uelastyczniały jednostkom samorządu terytorialnego 

planowanie wydatków. Proponowane grupy paragrafów w łatwy 

sposób agreguje się w grupy wydatków określone w art. 236 ust.  

3 ustawy o finansach publicznych 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 

 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 

2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) 

w załączniku nr 4 do rozporządzenia wprowadza się następujące 

zmiany:  

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 

931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294, z 

2017 r. poz. 73, 162, 580, 1421 i 2231 oraz z 2018 r. poz. 767. 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 

Zdanie „Do wydatków majątkowych jednostki 

samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 

ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 603, 605, 

606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656‒659, 

661‒666, 669 i 680.” otrzymuje brzmienie: 

„Wymienione niżej paragrafy w jednostkach 

samorządu terytorialnego łączą się w następujące 

grupy: 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 
  Symbol 

grupy 

  

Wydatki bieżące JST  

(art. 236 ust. 3 ustawy)  

Wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 

1400 
401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478,  

w połączeniu z czwartą cyfrą „0” 

Wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań  

(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 

1100 
paragrafy wydatków bieżących nie zaliczone do 

pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „0” 

Dotacje na zadania bieżące  

(art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 
1200 

200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 

248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 

283, 288 i 290, w połączeniu  

z czwartą cyfrą „0” 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

(art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 
1300 

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w 

połączeniu z czwartą cyfrą „0” 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 
  Symbol 

grupy 

  

Wydatki bieżące JST  

(art. 236 ust. 3 ustawy)  

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z 

programami finansowanymi środkami, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

1401 

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478,  

w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, 

„8” 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze 

współfinansowaniem programów z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

1402 
401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478,  

w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane 

realizacją programów finansowanych środkami, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy  

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

1403 
401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478,  

w połączeniu z czwartą cyfrą „3”, „4” 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 

związane z programami finansowanymi środkami, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

1101 

paragrafy wydatków bieżących nie 

zaliczone do pozostałych grup, w 

połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8” 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 
  Symbol 

grupy 

  

Wydatki bieżące JST (art. 236 ust. 3 ustawy)  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 

związane ze współfinansowaniem programów z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

1102 

paragrafy wydatków bieżących nie zaliczone do 

pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą 

„2”, „6”, „9” 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 

związane realizacją programów finansowanych środkami, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy 

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

1103 

paragrafy wydatków bieżących nie zaliczone do 

pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą 

„3”, „4” 

Dotacje na zadania bieżące, związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy  

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

1201 

200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 

248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 

283, 288 i 290, w połączeniu  

z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8” 

Dotacje na zadania bieżące, związane ze 

współfinansowaniem programów z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

1202 

200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 

248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 

283, 288 i 290, w połączeniu  

z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 
  Symbol 

grupy 

  

Wydatki bieżące JST (art. 236 ust. 3 ustawy)  

Dotacje na zadania bieżące, związane realizacją programów 

finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

1203 

200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 

do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 

288 i 290, w połączeniu  

z czwartą cyfrą „3”, „4” 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z 

programami finansowanymi środkami, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

 

1301 
302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w 

połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8” 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze 

współfinansowaniem programów z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

 

1302 
302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w 

połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją 

programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 3 ustawy  

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 

 

1303 
302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w 

połączeniu z czwartą cyfrą „3”, „4” 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 
  Symbol 

grupy 

  

Wydatki bieżące JST (art. 236 ust. 3 ustawy)  

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego 

(art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy) 

1800 
802 i 803  

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą 

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 

(art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) 

 

1810 
801, 806, 807, 809 i 811 do 813   

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 
  Symbol 

grupy 

  

Wydatki majątkowe JST (art. 236 ust. 4 ustawy) 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 
1600 

605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669  

i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 

 

1601 
605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669  

i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8” 

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 ustawy 

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 

 

1602 
605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669  

i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” 

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 

 

1610 

619 do 623, 630, 656, 657, 659  

i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, 

„4” 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 
  Symbol 

grupy 

  

Wydatki majątkowe JST (art. 236 ust. 4 ustawy) 

Wydatki o charakterze dotacyjnym  

na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 

finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  

1611 

619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659  

i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, 

„7”, „8” 

Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 

1612 

619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659  

i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, 

„9” 

Zakup i objęcie akcji i udziałów 

(art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy) 

 

1620 
601   

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą 

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 

(art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy) 

 

1630 
603   

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą 
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RMF – klasyfikacja (2018.1393) 

Symbole grup 1400, 1100, 1200, 1300, 1401, 1402, 1403, 1101, 1102, 

1103, 1201, 1202, 1203, 1301, 1302, 1303, 1800, 1810, 1600, 1601, 

1602, 1610, 1611, 1612, 1620, 1630 mogą być stosowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby opracowania projektów 

planów finansowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach.”; 

2) paragraf „601 Wydatki na zakup i objęcie akcji” otrzymuje brzmienie: 

„601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”. 

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie po raz 

pierwszy do planowania na rok 2019. 

 

17 



RMF – gospodarka finansowa JB i SZB 

(2018.1394) 

 Wprowadzone zmiany umożliwiają jednostkom samorządu 

terytorialnego podejmowanie decyzji o poziomie szczegółowości sporządzanych 

planów finansowych, w zakresie wydatków swoich jednostek budżetowych, z 

jednoczesnym doprecyzowaniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż 

szczegółowość planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 236 ust. 5 ustawy o finansach publicznych 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą 

szczegółowość planu wydatków niż w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej, tj. do paragrafów, konieczne jest zagwarantowanie zgodności planów 

finansowych sporządzanych dla samorządowych jednostek budżetowych ze 

szczegółowością wymaganą przez organ stanowiący dla projektu budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego.  
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RMF – gospodarka finansowa JB i SZB 

(2018.1394) 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Projekty planów finansowych są sporządzane: 

1) w zakresie dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf; 

2) w zakresie wydatków w szczegółowości: 

a) dział, rozdział, paragraf albo  

b) dział, rozdział, grupa paragrafów 

- określonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.”, 
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RMF – gospodarka finansowa JB i SZB 

(2018.1394) 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje wyboru 

poziomu szczegółowości projektów planów finansowych 

samorządowych jednostek budżetowych, o której mowa w ust. 

2 pkt 2, z tym że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż 

szczegółowość planu wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego.”; 

2) w § 15 uchyla się ust. 2. – wydatki strukturalne. 
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RMF – sprawozdawczość (2018.1395) 

 Zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 

2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej odnoszą się do szczegółowości 

prezentacji planowanych kwot wydatków w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania 

planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Zmiany umożliwią prezentację planowanych kwot wydatków jednostek, w 

zależności od przyjętej szczegółowości sporządzanych planów finansowych, 

w grupach paragrafów albo w paragrafach, określonych w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych.  
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RMF – sprawozdawczość (2018.1395) 
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THE END 

 

Dziękuję  
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