
 

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 

 

Sposób klasyfikowania wydatków na szkolenia/kursy internetowe dla 

księgowych i innych pracowników jednostek sektora finansów publicznych 

 

Pytanie redakcji PRB: Coraz większą popularnością cieszą się dedykowane księgowym  

i innym pracownikom szkolenia (wideoakademie) czy kursy internetowe pozwalające 

rozwinąć i podnieść kompetencje zawodowe lub zweryfikować posiadaną wiedzę, 

oszczędzając przy tym czas i koszty delegacji. Oferta obejmuje długi okres korzystania  

ze szkolenia/kursu, np. 180 dni od pierwszego uruchomienia. Szkolenia kończą się testem 

zdobytej wiedzy oraz certyfikatem. 

W którym paragrafie klasyfikacji wydatków należy ujmować dostęp (abonament) do szkoleń. 

Czy takie wydatki należy uznać za zakup usługi, opłatę za dostęp czy zakup szkolenia  

i czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”, 443 „Różne opłaty i składki” 

czy 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”/455 

„Szkolenia członków korpusu służby cywilnej”? 

 

Odpowiedź MF: Podstawą zaklasyfikowania wydatku do odpowiedniego paragrafu 

klasyfikacji budżetowej będzie ustalenie rodzaju tego wydatku oraz jego podstawy prawnej. 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 24 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie  

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano m.in. zmiany objaśnień  

do paragrafu 455 „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej” i 470 „Szkolenia 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” poprzez wskazanie, że w tej 

podziałce należy wykazywać całkowity koszt związany z odbyciem szkolenia przez 

pracownika. Wybór odpowiedniego paragrafu wydatkowego uzależniony jest od tego,  

czy pracownik jest członkiem korpusu służby cywilnej, czy też nie. 

Celem wprowadzonych zmian było – służące wzmocnieniu wartości informacyjnej – 

ujmowanie całego wydatku (kosztu szkolenia) w jednej podziałce klasyfikacyjnej, tak aby 

odzwierciedlała ona rzeczywiste wydatki ponoszone na szkolenia, bez konieczności 



wyodrębniania poszczególnych elementów i klasyfikowania ich w innych podziałkach 

klasyfikacji budżetowej (co mogłoby zaburzać przejrzystość klasyfikacji budżetowej). 

Uwzględniając powyższe należy zauważyć, że forma szkolenia (kurs internetowy  

dla księgowych i innych pracowników jednostek sektora finansów publicznych 

pozwalający rozwinąć i podnieść kompetencje zawodowe lub zweryfikować posiadaną 

wiedzę) nie wpływa na charakter ponoszonego wydatku, nie ma zatem podstaw  

do klasyfikowania tych wydatków w paragrafach innych niż 455 „Szkolenia członków 

korpusu służby cywilnej” i 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej”. 

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż ostateczną decyzję o sposobie 

klasyfikowania wydatku według katalogu paragrafów, określających rodzaj wydatku, 

podejmuje kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który dysponuje pełnią wiedzy 

o stanie faktycznym określonego zdarzenia i może dokonać szczegółowej analizy charakteru 

danego wydatku. 

Odpowiedź MF z 7 października 2016 r. 

 

 


